Misyonumuz
 Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerimize kadınların yaşamını zenginleştirir,
kolaylaştırır, özel hissettiren deneyimler yaşatırız.
 Beklentilerin ötesine geçerek müşterilerimizde sıra dışı memnuniyet
yaratmayı hedefleriz.
 Fark yaratma iddiamız ve tutkulu hizmet anlayışımızla tüketicilerimizde
güven, beğeni ve mutluluk kaynağı olmak için çalışırız.
Vizyonumuz
 Faaliyette bulunduğumuz ürün gruplarında liderliğimizi pekiştiriyor,
uluslararası pazarlarda varlığımızı güçlendirerek, global bir marka olma
yolunda ilerliyoruz
 Dünyaca ünlü, saygın birçok markanın tedarikçisi ve Avrupa’nın en
büyük ilk üç çorap üreticisinden biri olmak evrensel kalitemizin
garantisidir; bu konumumuzu koruyarak güçlendiriyoruz.
 “Çorap” ürün grubundaki açık ara liderliğimizi tüm ana ürün
gruplarımıza hızla yansıtıyoruz.
Kalite Politikası
 Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
tüketicinin tarzına ve bütçesine uygun zamanında ve arzu edilen
nitelikte; insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün sunmayı,
 Ürettiği ürünleri sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve
yasal şartlara uygun olarak ürettirmeyi ve pazara sunmayı,
 Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı
sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan,
teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz
müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi
çözüm ortağı olarak sunmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı kabul
ve taahhüt eder.
Değerlerimiz
 Güç; Kadınların toplumda her alanda güçlenmesi için fırsatlar yaratırız.
 Güven; Müşterilerimizi tüm organizasyon ve süreçlerin odağında tutarız.

 İşbirliği; Keyif alarak çalışır, işbirliği ve takım çalışmasıyla hedeflerimize
ulaşırız.
 Cesaret; İnisiyatif almaya cesaretlendirir, kurum içi girişimciliğin önünü
açarız.
 Rekabet; Liderlik ve rekabet gücümüzü sürekli gelişimden gelir.

PL.9İÇ.001-BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
Penti Giyim, Penti Çorap Merkez – Fabrika bünyesinde ve çalışanları olarak Yönetim
Sistemlerimizin bir gereği olarak ürünlerimizin kalitesine verdiğimiz önem ve özeni Bilgi
Varlıklarımıza da göstermekteyiz.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için
kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş
birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok
değerlidir. Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin
gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
Bunun için; ISO 27001:2013 Standardına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere
ve ürün ve üretimimizle ilgili diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.
Bilgi Güvenliği Politikamızın ana ilkeleri olarak;


İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı şirketimizin bilgilerini korumayı,



Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,



Bilgiye erişebilirliği iş süreçlerinin gerektiği şekilde sağlamak, yetkilendirmek,



Güvenli bilgi paylaşımını etkinleştirmeyi,



Bilgilerin tutarlı ve profesyonel kullanımını teşvik etmeyi,



Herkesin, bilgilerin kullanımı ve korunması hakkında görevlerini anlamasını sağlamayı,



İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi,



Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların
gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı,



Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden
gelen yükümlülükleri karşılamak

ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları

engellemeyi,


Çalışan ve tedarikçilerimizin de bilgi güvenliği konusunda yetkin olmalarını sağlayacak
eğitimler vermeyi,



Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı
geliştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi,



Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.
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