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Certyfikat Rejestracji 
Niniejszym zaświadcza się, że System Zarządzania: 

EXEA Sp. z o.o. 
 
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 
 
został zatwierdzony przez Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami: 

ISO/IEC 27001:2013 z rozszerzeniem ISO/IEC 27017:2015 

            

Numer certyfikatu: 20907-ISN-001PL 
Data zatwierdzenia po raz pierwszy: 
Poprzednia data ważności certyfikatu: 
Data ponownego zatwierdzenia: 

29 kwietnia 2015 
29 kwietnia 2024 
26 sierpnia 2022 

Data ważności certyfikatu:                           29 kwietnia 2024 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług w modelu CLOUD COMPUTING, w szczególności usług serwerów wirtualnych, 
serwerów dedykowanych, kopii zapasowych, pamięci masowych, rozwiązań WORM (Write Once 
Read Many), rozwiązań hybrydowych, platform systemowych, usług hostingowych, usług SAAS, 
udostępniania aplikacji zarządzanych przez centrum przetwarzania danych EXEA, usług 
administracji serwerami i sieciami komputerowymi, usług z zakresu cyberbezpieczeństwa 
infrastruktur teleinformatycznych, a ponadto świadczenie usług kolokacji polegającej na 
umieszczeniu serwerów klienta w środowisku serwerowni zlokalizowanej w centrum 
przetwarzania danych EXEA przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu zgodnie z dokumentem 
Deklaracja Stosowania z dnia 13.07.2022. 
 

 

Wystawiony i podpisany przez: 
Alyn Franklin, Dyrektor Generalny 
(w imieniu Alcumus ISOQAR) 
 

 

Zatwierdzenie pozostaje aktualne pod warunkiem, że przedsiębiorstwo utrzymuje swój system zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Przestrzeganie wymagań tych norm będzie monitorowane przez Alcumus ISOQAR. Dalsze wyjaśnienie 
dotyczące zakresu tego certyfikatu i zastosowania odpowiednich wymagań standardów można uzyskać przez kontakt  
z Alcumus ISOQAR. Niniejszy certyfikat jest jednym z kilku wydanych na numer rejestracji 20907. 
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