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POLITIKA SPOLEČNOSTI 
 

Naše společnost FreeDivision s.r.o., Ďáblická 136/51, 182 00 Praha 8 - Ďáblice poskytuje služby 
v oblasti IT. Prodáváme, instalujeme, poskytujeme podporu pro bezpečnostní software a služby, 
navrhujeme, analyzujeme, zpracováváme a testujeme. Pro naše klienty jsme strategickým partnerem.  
 

Již 17 rokem pro vás celosvětově vyhledáváme to nejlepší z oblasti bezpečnosti a ochrany dat. 
Zastupujeme několik celosvětově renomovaných výrobců a jejich řešení vám exkluzivně přinášíme 
spolu s týmem proškolených profesionálů a konzultačními službami. Celé naše bezpečnostní portfolio 
aktuálně řeší technické požadavky na plnění podmínek požadovaných Zákonem o kybernetické 
bezpečnosti, ISO 27001, PCI DSS, HIPAA a GDPR. 
 

Klademe důraz na nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. To se nám daří realizovat díky tomu, že máme 
k dispozici opravdu skvělý a sehraný tým odborníků s vysokým pracovním nasazením a dlouholetými a 
vysoce specializovanými zkušenostmi v oblasti IT, jejichž společným cílem je zajistit trvale vysokou 
kvalitu pro zákazníka.  
 

Nedodáváme pouze specifické technologie, ale nabízíme vždy unikátní řešení, přičemž kreativní přístup 
pro nás není přidanou hodnotou, nýbrž základem naší práce. 
 

Stojíme na pěti základních pilířích: 
• Tým zkušených odborníků 
• Dlouholeté zkušenosti 
• Podpora našich zákazníků 
• Rychlé řešení problémů 
• Kvalitní softwarový produkt 

 

Naší politikou je: 
• Přiblížit se co nejvíce potřebám a očekáváním zákazníka.  
• Zákazníkovi nabízet komplexní služby počínaje analýzou, následným návrhem řešení, zabezpečením 

odborného poradenství, přes zajištění nákupu až po instalaci.  
• Rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu, který zahrnuje všechny oblasti našeho 

podnikání včetně zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků. 
 

Zavazujeme se: 
• Plnit všechny relevantní požadavky zákazníka na danou zakázku. 
• Rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu, který zahrnuje všechny oblasti našeho 

podnikání včetně zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků. 
• Pro rozvoj systému managementu si stanovovat cíle, které povedou k neustálému zlepšování. 
• Plnit všechny závazné povinnosti související s našimi činnostmi, jak v oblasti kvality, tak v oblasti 

životního prostředí a bezpečnosti informací. 
• Zajistit bezpečnost dat jako prioritu, zavazujeme se proto plnit všechny požadavky související se 

systémem managementu bezpečnosti informací, které jsou pro nás aplikovatelné. 
• To vše v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO/IEC 27001, stejně jako s požadavky souvisejících 

norem, normativních dokumentů a právních předpisů. 
   

V Praze, dne 2.12.2022 
 
 
 

Daniel Haris, jednatel 
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