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Ochrona zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych PLT Sp. z o.o. jest niezbędna do 

właściwego wykonywania przez nią zadań, do których została powołana. Zagrożenia, na jakie są 

narażone zasoby PLT Sp. z o.o. to: utrata informacji, sfałszowanie, niedbalstwo, pomyłki lub złośliwe 

działania pracowników, klęski żywiołowe, awarie, błędy sprzętowe i programowe, kradzież lub 

zniszczenie mienia, sabotaż, blokady systemu lub inne, nie wymienione tu formy zagrożeń. 

Szczególne znaczenie mają dla PLT Sp. z o.o. jej zasoby informacyjne, obejmujące wszelkie informacje 

przetwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa, zasoby ludzkie i system teleinformatyczny. System 

teleinformatyczny, składający się z zasobów organizacyjnych, programowych i sprzętowych, 

przetwarza większość informacji PLT Sp. z o.o. i jej Klientów. Jakość dostępnych informacji, wpływają 

znacząco na trafność decyzji podejmowanych przez Zarząd oraz na jakość i terminowość wykonywania 

prac. 

Zarząd wyraża przekonanie, że obecna pozycja i przyszłe sukcesy PLT Sp. z o.o., w dużej mierze 

zależą od dostępności i poufności informacji – przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. 

Zarząd, świadomy negatywnego wpływu różnorodnych zagrożeń na prawidłowe funkcjonowanie PLT 

Sp. z o.o., deklaruje zamiar kompleksowego rozwiązywania wspomnianych problemów 

bezpieczeństwa. 

W związku z powyższym, Zarząd ustanawia niniejszą Politykę Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o. oraz 

zobowiązuje wyznaczone osoby do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji i 

zasobów, wynikającego z niej oraz z opracowanych na jej podstawie dalszych polityk. 

Zarząd deklaruje pomoc i wyraża gotowość stałej współpracy z powołanym Pełnomocnikiem ds. 

Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o., w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 
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Cel i zawartość dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie ogólnych zasad i wymagań bezpieczeństwa dla PLT Sp. z 

o.o., które to zasady staną się podstawą opracowania polityk niższego poziomu, wdrożenia Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem informacji, a przez co osiągnięcia i stałego utrzymywania wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa, odpowiadającego zadaniom potrzebom firmy. 

 

Podstawy normatywne i prawne 

Niniejszy dokument stanowi najwyższej rangi dokument polityki w PLT Sp. z o.o.. Na podstawie 

zawartych w nim bardzo ogólnych zasad bezpieczeństwa, zostanie opracowana Polityka 

Bezpieczeństwa Informatycznego oraz powstaną inne szczegółowe polityki, 

procedury, regulaminy i instrukcje, wykorzystujące doświadczenia praktyczne oraz treści norm i 

zaleceń, a w szczególności PN-7799-2 oraz rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących kwestii 

bezpieczeństwa. 

Niniejszy dokument oraz dokumenty szczegółowe z niego wynikające muszą być zgodne z 

obowiązującymi w Polsce ustawami i wydanymi do nich rozporządzeniami, zwłaszcza określającymi 

tajemnice prawnie chronione, które są w posiadaniu PLT Sp. z o.o.. Bardzo istotne w określaniu ram 

prawnych są zapisy w umowach z Klientami PLT Sp. o.o., które dotyczą kwestii ochrony zasobów 

informatycznych i odpowiedzialności stron. 

Zakres oddziaływania dokumentu 

Polityka Bezpieczeństwa PLT odnosi się do wszelkich aktywów, w tym informacyjnych, wpływających 

na niezakłóconą realizację zadań biznesowych PLT Sp. z o.o., rozpatrywanych w kontekście jej 

struktury organizacyjnej oraz posiadanych zasobów kadrowych. 

Cele strategiczne bezpieczeństwa 

Niniejszy dokument wyraża świadomość Zarządu PLT Sp. z o.o. w zakresie potrzeb bezpieczeństwa 

oraz określa podstawowe, przyjęte w tym obszarze cele i strategie. 
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1. Należy zapewnić ciągłość realizacji zadań biznesowych PLT Sp. z o.o., poprzez: 

- ograniczenie wpływu szeroko pojętych zagrożeń natury teleinformatycznej (systemy, 

ludzie, organizacja) do poziomu akceptowanego i kontrolowanego, 

- zapewnieni wysokiego poziomu niezawodności i dostępności usług oferowanych przez 

systemy informatyczne, z możliwością dopuszczenia krótkotrwałych przerw w 

funkcjonowaniu, stosownie do klasyfikacji ważności systemu, 

- utrzymanie wysokiego, adekwatnego do potrzeb PLT Sp. z o.o. poziomu poufności, 

integralności, dostępności i jakości informacji, niezależnie od jej postaci. 

1. Należy zapewnić działania zgodne z prawem, poprzez: 

- właściwą ochronę informacji o danych osobowych Klientów PLT Sp. z o.o., przetwarzanych, 

przechowywanych i przekazywanych za pomocą systemów teleinformatycznych, 

- poszanowanie istniejących aktów prawnych, w tym prawa autorskiego, 

- właściwą ochroną informacji, związanych z zawartymi umowami. 

2. Należy zapewnić ochronę wizerunku PLT Sp. z o.o., poprzez: 

- ograniczenie wpływu szeroko pojętych zagrożeń natury teleinformatycznej (systemy ludzie, 

organizacja), które mogły by zaszkodzić jej reputacji, 

- ograniczenie wpływu zagrożeń dla realizacji zobowiązań zewnętrznych, wynikających z zadań 

statutowych, zawartych umów oraz zasad dobrego obyczaju. 

 

3. Należy zapewnić ochronę personelu i zasobów materialnych PLT Sp. z o.o., poprzez: 

- ograniczenie wpływu szeroko pojętych zagrożeń i katastrof, które mogą dotknąć personel 

pracujący na terenie firmy, 

- właściwą ochronę pomieszczeń i wyposażenia przed czynnikami zewnętrznymi. 

4. Zarząd wyraża świadomość poniesienia kosztów związanych z osiągnięciem i utrzymaniem 

odpowiedniego dla PLT Sp. z o.o. poziomu bezpieczeństwa, jednak dobór tych środków i metod 

zabezpieczeń: technicznych, fizycznych i administracyjnych, powinien uwzględnić czynnik 

ekonomiczny oraz rzeczywiste potrzeby. 
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Powołanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

Zarząd powołuje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o., odpowiedzialnego za osiągnięcie i 

utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, pracującego pod nadzorem zarządu. 

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa PLT Sp. z o.o. odpowiada za przeprowadzanie analizy ryzyka, 

opracowanie polityk, instrukcji, procedur, opracowanie treści programów szkoleniowych i 

przeprowadzenie szkoleń, nadzór nad mechanizmami kontrolnymi oraz monitorowanie zabezpieczeń. 

Zakres udostępniania dokumentu 

Niniejszy dokument może zostać rozpowszechniony, zwłaszcza wśród pracowników PLT Sp. z o.o., jej 

klientów i kontrahentów, wybranych urzędów lub organów administracji – jako wyraz głębokiej troski 

Zarządu o bezpieczeństwo PLT Sp. z o.o. i jej Partnerów. 

 

Zarząd Polskich Linii Telefonicznych Sp. z o.o. 

Warszawa, 17 stycznia 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


