
 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA 

OBJETIVOS 

 Declarar formalmente o comprometimento da Direção da Midway na proteção de seus 

Recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), ativos e meios digitais, 

transacionais e cibernéticos, de acordo com as necessidades de negócio e nos termos da 

legislação pátria vigente;  

 Definir as melhores práticas, padrões e recomendações de uso aplicáveis aos Recursos de 

TIC, ativos e meios digitais da Midway por meio de diretrizes e normas, resguardando a 

segurança das informações da Instituição;  

 Estabelecer diretrizes e normas de Segurança Cibernética, que permitam aos colaboradores 

da Midway e terceiros que prestem serviços à instituição, adotar padrões de comportamento 

seguro, adequados às metas e necessidades da Midway;  

 Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e dos sistemas 

de informação utilizados.  

 Cumprir a legislação vigente no Brasil e demais instrumentos regulamentares relacionados ao 

negócio no que diz respeito à segurança da informação e cibernética e aos objetivos 

corporativos, morais e éticos da Midway. 

Para tanto, a Midway informa que: 

 Utiliza mecanismos de segurança da informação e cibernéticos para garantir a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da Organização; 

 Adota controles para prevenir que softwares maliciosos atinjam seus dados; 

 Trabalha com mecanismos para detecção e prevenção de intrusão, além de testes e 

varreduras periódicas para detecção de vulnerabilidades no ambiente de tecnologia, com o 

objetivo de evitar ataques cibernéticos; 

 Protege adequadamente os ativos de informação e sistemas, através de mecanismos de 

monitoramento, rastreabilidade e auditoria, para que eles sejam utilizados apenas para as 

finalidades aprovadas pela Organização; 

 Adota controles e políticas para prevenir o vazamento de informações, estabelecendo boas 

práticas para o uso do correio eletrônico, acesso à Internet, acesso remoto e para troca de 

informações; 

 Assegura a participação do quadro de colaboradores, fornecedores e terceiros no Programa 

de Conscientização de Segurança da Informação; 

 Possui plano de continuidade de negócios para gestão de incidentes e crises, buscando uma 

resposta eficiente e recuperação em casos de desastres. 

Esta política entra em vigor a partir da sua publicação e é revisada com periodicidade anual ou 

conforme o entendimento do Comitê de Segurança da Informação. 


