
Certyfikat Rejestracji
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - ISO/IEC 27001:2013

Niniejszym stwierdzam, że: ACTION S.A.
ul. Dawidowska 10
Zamienie
Piaseczno
05-500
Polska

Uzyskało Certyfikat Nr: IS 539381
i działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 w
zakresie:

Handel i dystrybucja towarów branży teleinformatycznej, AGD, RTV, materiałów
eksploatacyjnych oraz produkcja (w zakresie projektowania konfiguracji, montażu, testowania i
serwisu) zestawów komputerowych zgodnie z Deklaracją Stosowania wydanie 10 z dn.
22/02/2021.

W imieniu BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain

Data rejestracji: 2008-10-03 Data wejścia w życie: 2022-01-11
Ostatnie wydanie: 2022-02-16 Ważny do: 2023-11-29

Strona: 1 z 2

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 209 01 01.

Informacje i kontakt: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Członek BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS 539381&ReIssueDate=16/02/2022&Template=cemea_pl
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Niniejszy certyfikat odnosi się do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a nie do produktów lub usług organizacji certyfikowanej. Numer certyfikatu,
symbol jednostki certyfikującej i/lub symbol akredytacji nie mogą być stosowane na produktach ani na dokumentach nawiązujących do produktów i/lub usług
oferowanych przez organizację certyfikowaną. Materiały promocyjne, reklamowe, ogłoszenia bądź inne dokumenty prezentujące lub nawiązujące do certyfikatu, do
symbolu jednostki certyfikującej lub do symbolu akredytacji, muszą być zgodne z przeznaczeniem certyfikatu. Certyfikat jako taki nie zwalnia organizacji z obowiązku
przestrzegania wymagań prawnych.

Niniejszy certyfikat został wystawiony elektronicznie. Jest własnością BSI i podlega warunkom kontraktu.
Autentyczność certyfikatu elektronicznego może zostać potwierdzona online.
Wersje drukowane certyfikatu mogą zostać zweryfikowane na www.bsi-global.com/ClientDirectory bądź pod numerem telefonu +48 22 209 01 01.

Informacje i kontakt: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Członek BSI Group.
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