CERTIFICATE
This is to certify that the

Information Security Management Service for Health Sector of

GENEYX GENOMEX LTD.
11, Haplada St. , Herzeliya Pituach , Israel
Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO27001:2013 And ISO27799:2016
This Certificate is Applicable to

Development and marketing of software for a a platform that provides cloud services (SAAS) of
storage, analysis and management of genetic data in a secured manner.

Initial Approval:
Certification Decision:
Valid Until:

20/10/2020
20/10/2020
20/10/2023

Revised:
Certificate No.:

05/01/2022
111347

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Dr. Gilad Golub
CEO
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R.N 515878460

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול אבטחת המידע בתחום הבריאות של

ג'ניקס ג'נומיקס בע"מ
הפלדה  , 11הרצליה פיתוח  ,ישראל
‘

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישו ת התקן:

 ISO 27799:2016וגם ISO 27001:2013
האישור תקף ל:
פיתוח ושווק תוכנה המשמשת כפלטפורמה לשירותי ענן ) (SAASשל אחסון ,ניתוח
מאובטחת.

20/10/2020
20/10/2020
20/10/2023

אישור ראשוני :
מועד אישור מקצועי:
בתוקף עד:

תאריך עדכון:
מס' אישור:

וניהול מידע גנטי בצורה

05/01/2022
111347

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו ,למעט הלקוח בעל תעודה זו ,הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה .לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד ,או באמצעות האתר www.sii.org.il

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל
עמוד  1מתוך 1

ח.פ 515878460

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

