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Informačná bezpečnosť
Politika IB

Úvod








Politika IB je základom pre budovanie IB v organizácii
Viacero zákonov a podzákonných noriem požaduje vytvorenie
Bezpečnostnej politiky alebo podobného dokumentu
Najpodrobnejší z nich je Výnos MF SR 55/2014

Normy špecifikujú požiadavky na Politiku IB len rámcovo
Ukážeme:
◦ Význam politiky IB a vzťah k ostatným bezpečnostným
dokumentom
◦ Štandardnú bezpečnostnú politiku zodpovedajúcu ISO normám
◦ Rozoberieme požiadavky slovenskej legislatívy na Bezpečnostnú
politiku
◦ Porovnáme štandardnú politiku IB s bezpečnostnou politikou
podľa Výnosu MF SR 55/2014
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Úloha politiky IB (1)



Čiastočné riešenie IB nepostačuje (deravé)
Zmysel má systematické riešenie napr.
◦ Ochrana kľúčových systémov (čo okolie?)
◦ Základná úroveň IB v celej organizácii






Na zaistenie IB nestačí jednorazový bezpečnostný projekt
Riešenie: ISMS
ISMS je predmetom viacerých ISO noriem
◦ Požiadavky na ISMS – ISO/IEC 27001:2013
◦ Bezpečnostné opatrenia ISO/IEC 27002:2013
◦ Implementácia ISO/IEC 27003




Prínosom môže byť aj „neštandardný“ ISMS
ISMS = súbor bezpečnostných politík, ktorými organizácia
vyjadruje, čo chce dosiahnuť v IB a ako
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Miesto politiky IB


Minimálne tri úrovne bezpečnostných politík
1.
2.




Vysokoúrovňové všeobecné politiky (bezpečnostná politika)
Vysokoúrovňové špeciálne politiky (politika informačnej
bezpečnosti)
3. Konkrétne bezpečnostné politiky (riadenie prístupu, používanie
elektronickej pošty, práca na diaľku a i.)
Namiesto politika IB sa používa len pojem bezpečnostná politika
Existujú aj nižšie úrovne: bezpečnostné procedúry a praktiky
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Vytvorenie politiky IB











Súčasť projektu ISMS
◦ Pracovná skupina pre projekt ISMS v spolupráci s vedením
Mimo projektu ISMS (nová, revidovaná)
◦ Bezpečnostný manažér
◦ Schvaľuje vedenie organizácie
Podľa čoho postupovať
◦ Neformálne politika IB =koncepcia IB organizácie
◦ Podľa ISO noriem radu 27000 = základ ISMS
Výnos MF SR 55/2014 vyžaduje zavedenie ISMS, vrátane politiky IB
(podrobná špecifikácia) v súlade s ISO normami
Požiadavky noriem sú rozumné
Budeme teda vychádzať z ISO noriem
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Požiadavky ISO noriem na politiku IB
všeobecné






Obsahujú normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a ISO/IEC
27003
Prvé dve obsahujú pomerne všeobecné požiadavky, tretia
norma je podrobnejšia a konkrétnejšia, aj keď navrhované
riešenie nie je záväzné
Všeobecné požiadavky:
◦ politiku IB musí ju vydaťvedenie organizácie
◦ politika IB musí primerane vyjadrova
ť poslanie organizácie
◦ vedenie organizácie podporí presadzovanie politiky IB svojou
autoritou
◦ vedenie organizácie sa postará, aby s politikou IB boli oboznámení
všetci zainteresovaní ľudia
◦ vedenie organizácie zaistí, aby bola politika IB primerane
spravovaná.
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Požiadavky ISO noriem na politiku IB
obsahové











vysvetlenie/definíciu čo chápe organizácia pod informačnou
bezpečnosť
ou, aký je význam IB pre organizáciu a aké ciele v IB si
kladie,
vyhlásenie o súlade politiky IB s relevantnými požiadavami zákonov,
nariadení, noriem a zmluvných záväzkov organizácie,
deklaráciu zámeru vedenia organizácie podporovaťnaplnenie
stanovených cieľov IB a presadzova
ť IB v organizácii,
definíciu všeobecnej a špecifických zodpovedností za IB v
organizácie, vrátane povinnosti nahlasova
ť bezpečnostné incidenty,
zoznam dokumentov, nadväzujúcich na politiku IB,
správa politiky IB; periodicitu pravidelných revízií a dôvody
mimoriadnych revízií politiky IB.
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„Štandardná“ politika IB











Požiadavky noriem sú dosť všeobecné
Naproti tomu Výnos ide do podstatne väčších podrobností, ako
stanovujú normy
Požiadavka MF aj účastníkov predchádzajúcich kurzov podrobne
popísať politiku IB
Norma ISO/IEC 27003 obsahuje rozumnú štruktúru použiteľnú
nielen pre Politiku IB, ale aj špeciálne bezpečnostné politiky
Využijeme túto štruktúru a vysvetlíme požiadavky na politiku IB a
uvedieme možné formulácie
Politika IB musí odrážať podmienky a potreby organizácie, zvážiť, či
sa príklady dajú použiť
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„Štandardná“ politika IB




Zdroje: okrem ISO noriem aj niekoľko politík IB uverejnených
na Internete, najmä Univerzita v Birminghame a Inštitút
vzdelávania Londýnskej univerzity
Pripomíname, že Politika IB je určená každému, kto pristupuje k
IKT organizácie
◦ Mala by byť zrozumiteľná aj laikom
◦ Nemala by obsahovať citlivé informácie
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Štruktúra štandardnej Politiky IB
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Úvod (deklarácia)
Pôsobnosť Politiky
Ciele Politiky
Princípy Politiky
Právne a iné požiadavky
Roly a zodpovednosti
Dodržiavanie politiky a disciplinárne procedúry
Riešenie bezpečnostných incidentov
Zachovanie kontinuity činnosti
Špeciálne politiky/bezpečnostné štandardy
Správa politiky
Pojmy a skratky
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Úvod Politiky IB






Pre mnohých čitateľov je Politika IB prvý dokument o IB, ktorý čítajú
Nielen informatívny, stanovuje aj povinnosti
Vysvetliť: čo je informačná bezpečnosť
, aký je jej význam pre
organizáciu, čo hodlá organizácia pre zaistenie IB urobi
ť, koho sa IB
týka a aká je úloha samotnej politiky IB
Deklarácia vedenia organizácie
◦ deklaruje význam informačnej bezpečnosti pre organizáciu,
◦ stotožní sa s cieľmi stanovenými v bezpečnostnej politike,
◦ dá prísľub, že bude presadzovaťrealizáciu bezpečnostnej politiky a
vytváraťna to podmienky.
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Úvod Politiky IB - príklad
(1) Organizácia potrebuje pri plnení svojich úloh množstvo informácií,
na ktorých presnosť
, úplnosťa pravdivosťsa može spoľahnúť
.
Narušenie informácie alebo systémov, v ktorých sa spracováva, by
mohlo Organizácii znemožniťplnenie jej úloh a vážne ju poškodiť
.
Preto Organizácia považuje primeranú ochranu informácií a systémov,
v ktorých sa spracovávajú; t.j. zaistenie informačnej bezpečnosti za
svoju kľúčovú úlohu
(2) Všetci zamestnanci Organizácie a iní ľudia, ktorí majú prístup k
informačným zdrojom Organizácie, musia poznaťsvoje povinnosti a
zodpovednosťza IB a musia s informáciou narábaťtak, aby chránili
dobré meno a záujmy Organizácie a nevystavili ani seba, ani
Organizáciu možnému postihu.
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Úvod Politiky IB – príklad (pokračovanie)
(3) Organizácia bude chrániť svojich zamestnancov (a ostatné
zainteresované osoby) a svoje informačné aktíva zavádzaním opatrení
na predchádzanie a minimalizáciu dôsledkov bezpečnostných
incidentov.
(4) Táto Politika informačnej bezpečnosti je základným dokumentom
pre riadenie informačnej bezpečnosti v Organizácii. Vychádza z
poslania Organizácie [odvolanie sa na zákon, štatút, alebo iný
dokument, v ktorom je poslanie Organizácie definované; prípadne
iných významných dokumentov určujúcich činnos
ť organizácie] a je
napísaná v súlade s [vymenovaťzákony, normy a iné záväzné
dokumenty]. Je záväzná pre všetkých zamestnancov Organizácie a jej
porušenie môže ma
ť pre previnivšieho sa disciplinárne následky.
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Úvod Politiky IB – príklad (koniec)
(5) Táto Politika informačnej bezpečnosti je zároveň politikou Systému
riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) Organizácie.
(6) Úlohou Politiky informačnej bezpečnosti je stanovi
ť ciele IB v
Organizácii, ktoré umožnia
a) nájsť
, posúdiť
, vybraťa zaviesťvhodné opatrenia na
zníženie rizík voči informačným aktívam Organizácie,
b) zvýši
ť úroveň bezpečnostného povedomia v Organizácii a
zaisti
ť, aby sa všetci zamestnanci Organizácie primerane
svojim možnostiam podieľali na IB,
c) definovaťbezpečnostné roly a zodpovednosti za IB.
(7) Vedenie Organizácie si je vedomé významu informačných aktív pre
činnos
ť Organizácie, stotožňuje sa s cieľmi IB stanovenými v tejto
Politike IB, zaväzuje sa presadzovaťPolitiku IB v Organizácii a na
napĺňanie stanovených cieľov vytváraťpodmienky.
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Pôsobnosť Politiky IB



Definovať, na čo sa politika IB vzťahuje/nevzťahuje
Najširšia definícia oblasti pôsobnosti:

Politika IB sa vz
ahuje na všetky informácie, ktoré sa v Organizácii
spracovávajú, bez ohľadu na formu v akej sa vyskytujú a spôsob
spracovania; systémy, prostredníctvom ktorých sa informácie
spracovávajú, podpornú infraštruktúru týchto systémov a osoby,
ktoré informácie spracovávajú.


Možno ešte konkretizovať vymenovaním hlavných aktív
Hlavnými aktívami organizácie sú: dobré meno organizácie, služby,
ktoré organizácia poskytuje, know-how, ktoré má, informácie ktoré
na svoju činnosťspracováva, informačné a komunikačné
komunikačné technológie, ktoré používa, život a zdravie
zamestnancov organizácie, technická infraštruktúra a budovy
prostredníctvom ktorých vykonáva svoju činnos
ť, finančné
prostriedky, ...
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Pôsobnosť Politiky IB


A čo externisti?

Politika IB sa v primeranej miere vz
ťahuje aj na iné osoby, ktoré majú
prístup k informačným zdrojom Organizácie a na systémy, ktoré
komunikujú so systémami organizácie.


Dopad na externistov
◦ U vlastných zamestnancov – možnosť disciplinárneho
pokračovania
◦ Klasifikácia informácie a systémov
◦ Ochrana prístupu
◦ Zmluvné podmienky
◦ Monitoring
◦ Princíp štyroch očí
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Pôsobnosť Politiky IB



Rôzna úroveň bezpečnostných požiadaviek na systémy
Možnosť vyčleniť niektoré systémy

Táto Politika IB sa nevz
ťahuje na utajované skutočnosti a systémy v
ktorých sa spracovávajú.






Výhoda: ekonomická, silnejšie (často drahšie) opatrenia len na
vybrané systémy
Nevýhoda: zložitejšie riadenie IB (koordinácia viacerých
bezpečnostných politík a ochrany rôznych systémov)
Jednotná koncepcia ochrany ale rôzna úroveň bezpečnostných
požiadaviek
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Ciele politiky IB







Organizácia má nejaké poslanie, účel
Na jeho napĺňanie vyvíja činnosť
IB je podmienkou, nie cieľom
Ciele IB sa odvodzujú od poslania organizácie a toho, akú úlohu pri
jej činnosti zohrávajú IKT
Hlavné ciele organizácie v IB
◦ Všeobecné
◦ Špecifické

Hlavným cieľom organizácie v informačnej bezpečnosti je zaistenie
toho, aby bola v primeranej miere zachovaná dôvernosť
,
dostupnosťa integrita informácií potrebných pre činnosť
organizácie,...
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Ciele Politiky IB








Politika IB sa v úzkom zmysle vzťahuje na informačné aktíva
nedostupnosť informácií však môže byť spôsobená aj
ochorením správcu systému, poškodením počítača, výpadkom
elektrického prúdu,...
Únik citlivej informácie môže poškodiť reputáciu organizácie
IB sa nedá zredukovať len na ochranu informácií
Implicitne to vyplýva aj zo všeobecnej formulácie, ale kvôli
zrozumiteľnosti do hlavných cieľov Organizácie uviesť

...ochrana dobrého mena Organizácie a dodržanie požiadaviek, ktoré
na spracovanie informácie a prevádzku informačných a komunikačných
systémov Organizácie vyplývajú z relevantých právnych noriem,
štandardov a zmluvných záväzkov Organizácie.
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Ciele Politiky IB



Dajú sa konkretizovať (napr. ochrana hlavných aktív) alebo
Zdôrazniť primeranosť ochrany

Organizácia bude chránivšetky svoje (informačné) aktíva; úroveň
ochrany aktíva bude primeraná jeho významu/hodnote a
bezpečnostným potrebám.


Zavedenie ISMS, súlad s normami

Organizácia zavedie systém manažmentu informačnej bezpečnosti
podľa noriem ISO/IEC 27001 a 27002.
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Príklad konkrétnych cieľov
Hlavnými cieľmi Organizácie v IB sú
a)
zaisti
ť ochranu všetkých informačných aktív organizácie
(počítačov, sietí, programového vybavenia, údajov a i.) a redukovať
na únostnú mieru riziká vyplývajúce z narušenia dôvernosti,
integrity a dostupnosti jej informačných aktív;
b)
zaisti
ť, aby všetci používatelia IKT Organizácie si boli vedomí
svojich povinností vyplývajúcich z relevantnej európskej a
slovenskej legislatívy a plnili ich;
c) poskytnú
všetkým zamestnancom Organizácie a iným oprávneným
používateľom IKT Organizácie prostredníctvom informačných a
komunikačných systémov spoľahlivé a bezpečné pracovné
prostredie;
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Príklad konkrétnych cieľov
d)

e)
f)

zaistiť
, aby všetci oprávnení používatelia IKT Organizácie poznali
a dodržiavali ustanovenia tejto Politiky IB a dodržiavali
odporúčané pracovné postupy;
chrániťOrganizáciu pred právnou zodpovednosť
ou alebo škodou
spôsobenou zneužitím jej IKT;
zaisti
ť, aby všetci používatelia rozumeli svojej zodpovednosti za
IB
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Princípy politiky IB





V Cieľoch – čo chce organizácia dosiahnuť v IB
V Princípoch – ako
Do akej miery podrobností
Všeobecné princípy
◦ Princíp najmenších privilégií (least privilege principle) a jeho
variácie (need to know principle)

Používateľ môže pristupovaťlen k systémom a k informáciám a
môže s nimi narába
ť len spôsobom a v rozsahu, ktoré potrebuje na
vykonávanie svojich pracovných povinností. Prístup k iným
systémom a informáciám, ako aj narábanie so systémami a
informáciami, ku ktorým má používateľ oprávnený prístup,
prevyšujúci jeho oprávnenia, je zakázaný.
◦ Čo znamená reálne uplatňovanie tohto princípu
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Princípy politiky IB


jeden špecifický princíp: štyroch očí, ktorý sa uplatňuje pri
vykonávaní zvlášť citlivých činností

Nasledujúce činnosti [vymenovať
] musia byupravené tak, aby
na ich vykonanie bola potrebná súčinnos
ť dvoch ľudí.


Opačný prístup, liberálny:

čo nie je zakázané, to je povolené




Všeobecné Princípy – dobre, ale konkrétne predstavy musia byť
potom sformulované inde (špecifické politiky?)
Niektoré všeobecné zásady už naznačili Ciele, v Princípoch sa dajú
zásady vyložiť konzistentne a prehľadne (asi sa nevyhneme
opakovaniu)
15/09/2014
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Princípy - príklad
(1) Organizácia bude chráni
ť všetky svoje informácie

(a) vo všetkých formách, v ktorých sú zaznamenané,
(b) v priebehu celého ich životného cyklu,
(c) primerane hodnote, ktoré majú pre Organizáciu.
(2) Organizácia bude pri ochrane svojich aktív využíva
ť
(a) efektívne preventívne opatrenia na zamedzenie
bezpečnostných incidentov;
(b) metódy včasnej identifikácie bezpečnostných
incidentov a efektívnej reakcie na bezpečnostné
incidenty;
(c) a plánovanie kontinuity svojej činnosti.
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Princípy – príklad (pokračovanie)
(3) Zais
ťovanie informačnej bezpečnosti v Organizácii bude
postavené na správe rizík v súlade s normou ISO/IEC 27005;
(a) Organizácia vykoná kvalitatívnu analýzu rizík; pri analýze
bude posudzovaťminimálne dôsledky narušenia dôvernosti,
integrity, dostupnosti a autentickosti aktív;
(b) Organizácia považuje za akceptovateľné riziko riziko na
úrovni nízke;
(c) Organizácia prijme opatrenia na ošetrenie rizík
prevyšujúcich úrovňou hranicu akceptovateľného rizika;
(d) Organizácia bude monitorova
ť účinnosťprijatých opatrení
a výskyt bezpečnostných incidentov;
(e) Organizácia bude pravidelne vykonáva
ť audit stavu svojej
informačnej bezpečnosti.
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Princípy – príklad (pokračovanie)
(4) Informácie, systémy a iné aktíva Organizácie budú
klasifikované podľa potrebnej úrovne (ochrany) dôvernosti,
integrity, dostupnosti a autentickosti v súlade s legislatívnymi,
regulačnými a zmluvnými požiadavkami.
(a) Zamestnanci Organizácie zodpovední za informáciu sú
zároveň zodpovední za jej klasifikáciu; za narábanie s
informáciou v súlade s úrovňou jej klasifikácie.
(b) Všetci používatelia (IKT Organizácie), na ktorých sa
vz
ahuje táto Politika IB, musia s informáciou narábaprimerane
jej klasifikačnej úrovni.
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Princípy – príklad (pokračovanie)
(5) Zodpovednosťza informačnú bezpečnosťv Organizácii
(a) Za celkový stav informačnej bezpečnosti Organizácie
zodpovedá vedenie Organizácie.
(b) Každý človek, ktorý svojím konaním môže ovplyvni
ť
informačnú bezpečnosťOrganizácie (zainteresovaná osoba), je
povinný kona
ť v súlade s touto Politikou IB Organizácie;
(c) každá zainteresovaná osoba bude v dostatočnej miere
poučená o svojich povinnostiach v informačnej bezpečnosti,
(d) na plnenie povinností zainteresovaných osôb Organizácia
vytvorí primerané podmienky,
(e) dodržiavanie povinností zainteresovaných osôb v IB bude
organizácia kontrolova
ť a na ich porušenie primerane reagovať
.
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Princípy – príklad (koniec)
(6) Zainteresované osoby, ktoré zistia porušenia tejto Politiky
ich musia nahlasovaťzodpovedným osobám.
(7) Organizácia bude monitorovaťstav informačnej bezpečnosti
Organizácie, účinnosťprijatých opatrení, pravidelne
vyhodnocovaťa v prípade potreby aktualizovaťprijaté
bezpečnostné riešenia, vrátane samotnej Politiky IB Organizácie.
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Právne a iné požiadavky







Súlad so zákonnými požiadavkami je povinný
Identifikujú sa pri analýze rizík a kontrolujú pri audite
ISO/IEC 27002 obsahuje samostatnú kapitolu opatrení
zameraných na súlad s legislatívou, štandardami a zmluvnými
záväzkami
V Politike IB sa dá sformulovať všeobecne

Táto Politika IB vychádza z noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC
27002 a je v súlade so všetkými relevantnými právnymi
predpismi EÚ a Slovenskej republiky a zmluvnými záväzkami
Organizácie.
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Právne a iné požiadavky (konkrétne)
Táto Politika IB je v súlade so všetkými relevantnámi právnymi
predpismi EÚ a Slovenskej republiky, najmä
(a) Zákonom č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov,
(b) Zákonom č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,
(c) Zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch
verejnej správy,
(d) Výnosom MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy
(e) a inými právnymi normami;
medzinárodnými normami ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 a
zmluvnými záväzkami Organizácie.




Zmienka o ISO normách – veci, ktoré nie sú explicitne upravené v
Politike IB sa riadia normami
môže ale nemusí znamenať prípravu na certifikáciu ISMS;
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Roly a povinnosti





V úvode, oblasti pôsobnosti a princípoch Politiky IB sa už o
niektorých povinnostiach hovorilo
Teraz sumarizácia
Najprv všeobecná povinnosť

Každý, kto využíva alebo svojou činnosťou ovplyvňuje informácie a
informačné a komunikačné systémy Organizácie, musí dodržiavať
ustanovenia tejto Politiky IB, na ňu nadväzujúcich špecifických
politík, bezpečnostné štandardy a stanovené procedúry a návody.


Potom konkretizácia podľa pracovného zaradenia/funkcie
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Prehľad rôl



Veľa a rôznych (rádovo desiatky)
Z hľadiska potrebných znalostí (Národná stratégia)
◦
◦
◦
◦
◦





Laici
Vedúci pracovníci
Informatici
Špecialisti v IB
Učitelia a výskumníci

Podľa úlohy v IB v organizácii (nebudeme mať na všetky
funkcie, ale budeme musieť zabezpečovať úlohy)
Kolektívne
◦ Vedenie organizácie
◦ Výbor pre IB/Bezpečnostné fórum
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Prehľad rôl


Individuálne
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Gestor (sponzor) IB v organizácii
Manažér IB
Vedúci pracovník (neinformatik)
Servisný/technický pracovník
Vlastník informačných aktív
Auditor
Používateľ IKT
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Povinnosti

Vedenie Organizácie a Gestor IB
(1) Vedenie Organizácie
(a) zodpovedá celkovo za IB v Organizácii, najmä za zaistenie toho,
aby si Organizácia plnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zákonných a
zmluvných požiadaviek.
(b) Podporuje iniciatívy IB v Organizácii.
(c) Schvaľuje a vydáva Politiku IB Organizácie a presadzuje jej
dodržiavanie v Organizácii.
(2) Gestor IB (v Organizácii)
(a) Je člen vedenia Organizácie, zodpovedný za riadenie IB v
Organizácii.
(b) Riadi činnosť výboru IB.
(c) Predkladá vedeniu organizácie koncepčné materiály, správy o stave
IB, výsledky auditov IB a iné dokumenty týkajúce sa IB v Organizácii
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Povinnosti
Výbor IB

(3) Výbor IB
(a) Pozostáva z vedúcich, alebo nimi poverených pracovníkov
útvarov IT, personálneho, právneho, správy budov, vlastníkov veľkých
aplikácií, a iných organizačných zložiek Organizácie, manažéra a
gestora IB.
(b) (Pripravuje) a prerokováva politiky a praktiky IB pred ich
predložením do vedenia Organizácie.
(c) Pravidelne reviduje Politiku IB, zohľadňujúc relevantné zmeny v
legislatíve, organizačnej štruktúre a zmluvných povinnostiach.
(d) Vykonáva dohľad nad bezpečnostne relevantnými projektami a
aktivitami.
(e) Schvaľuje bezpečnostnú dokumentáciu nižšej úrovne, ktorá si
nevyžaduje schválenie vedením Organizácie.
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Povinnosti
manažér IB

Najvyššie postavený špecialista IB v organizácii
 Podlieha gestorovi IB
(4) Manažér IB


(a) Vedie, usmerňuje a podporuje všetky činnosti organizácie
súvisiace s informačnou bezpečnosťou.
(b) Implementuje v Organizácii ISMS.
(c) Definuje, navrhuje vypracováva/koordinuje vypracovanie
stratégiu a iniciatívy IB; bezpečnostné politiky a štandardy,
(d) Radí, usmerňuje školí pracovníkov Organizácie a presadzuje
osvedčené postupy (good practices) IB vo všetkých častiach
organizácie,
(e) analyzuje a spravuje riziká, vrátane návrhu opatrení a
mechanizmov na zníženie bezpečnostných rizík;
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Povinnosti

manažér IB (dokončenie)
(f) koordinuje analýzu a manažment zachovania kontinuity
činnosti, vrátane plánovania kontinuity činnosti
(g) koordinuje aktivity Organizácie v IB a dohliada na
manažment bezpečnostných incidentov;
(h) za Organizáciu komunikuje s externými subjektami
ohľadne záležitostí týkajúcich sa IB;
(i) posudzuje, schvaľuje a vedie záznam o udelených
výnimkách z uplatňovania Politiky IB a nadväzujúcich
dokumentov.
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Povinnosti
vedúci

(5) Vedúci organizačných útvarov Organizácie
(a) presadzujú dodržiavanie tejto Politiky IB a s ňou spojených
špeciálnych politiík a štandardov v oblasti svojej pôsobnosti;
vrátane poskytovania potrebných zdrojov,
(b) Oboznamujú ľudí v oblasti svojej pôsobnosti s Politikou
IB, aby zaistili, že ľudia sú si vedomi svojich povinností a
osobnej zodpovednosti za IB.
(c) Zaisťujú, aby ľudia v oblasti ich pôsobnosti boli patrične
vyškolení v IB a aby ich bezpečnostné povedomie dosiahlo
požadovanú úroveň.
(d) Stanovia priority pre obnovu systémov v okruho svojej
pôsobnosti.
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Povinnosti

vedúci (dokončenie)
(e) Ustanovia komunikačné mechanizmy pre prípad
neočakávaných udalostí ako súčasť stratégie pre riešenie
havarijných situácií.
(f) Precvičia postupy pre prípady rôznych katastrofických
udalostí.
(g) zodpovedajú za odhady dopadov a rizík súvisiacich s
aktívami, ktoré sú v ich pôsobnosti.
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Povinnosti

technickí pracovníci
(6) Servisní a technickí pracovníci
(a) Nahlasujú manažérovi IB (alebo iným povereným osobám)
technické problémy alebo iné okolnosti technického charakteru,
ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť informačných aktív.
(b) Zaisťujú, že technické prostriedky na ochranu systémov a iných
informačných aktív sú v súlade s požiadavkami stanovenými
Politikou IB, špeciálnymi bezpečnostnými politikami, štandardami a
procedúrami.
(c) Pomáhajú manažérovi IB pripraviť testovanie a spolupracujú s
organizáciami poverenými vykonať takéto testovanie (napr.
penetračné testovanie, simulovaný útok)
(d) Posudzujú z technického hľadiska výsledky testovania
bezpečnosti a dohliadajú na implementáciu odporúčaných opatrení
(e) Skúmajú a riešia bezpečnostné incidenty
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Povinnosti
ostatní

(7) Vlastníci informačných aktív
(a) Zodpovedajú za klasifikáciu informačných aktív
(b) schvaľujú prístup k týmto aktívam a spôsob ich používania.

(8) Používatelia (* okrem všeobecných povinností) sú povinní
(a) dodržiavať Politiku IB a nadväzujúce predpisy,
(b) upozorniť manažéra IB, alebo povereného pracovníka
Organizácie, na bezpečnostné incidenty, ktoré spozorovali; na
zraniteľnosti systémov alebo iné nedostatky ktoré môžu mať
negatívny vplyv na IB Organizácie.
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Dodržiavanie politiky a disciplinárne
procedúry



Záväznosť Politiky sme už niekoľkokrát spomínali
Povinnosti možno rozpísať podrobnejšie

(1) Organizácia prijala túto Politiku IB, aby dosiahle potrebnú
úroveň informačnej bezpečnosti v Organizácii a súlad s
legislatívnymi, štandardizačnými regulačnými a zmluvnými
požiadavkami.
(2) Dodržiavanie Politiky IB, špecializovaných bezpečnostných
politík a bezpečnostných štandardov uvedených v [časti XX]
Politiky IB je súčasťou pracovných povinností každého
zamestnanca organizácie.
(3) Dodržiavanie Politiky IB musí byť explicitne uvedené ako
jedna z podmienok v každej zmluve, ktorú Organizácia
uzatvára s tretími stranami.
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Dodržiavanie politiky a disciplinárne
procedúry
(4) Dodržiavane Politky IB bude monitorované.
(5) Porušenie Politiky IB zo strany zmluvného partnera
Organizácie môže byť dôvodom pre zrušeniu zmluvy a
Organizácia ho môže nahlásiť relevantnej autorite, napríklad
polícii.
(6) Organizácia považuje každé narušenie tejto Politiky (alebo
narušenie informačnej bezpečnosti) za vážny priestupok,
ktorý môže byť dôvodom pre disciplinárne pokračovanie.
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Riešenie bezpečnostných incidentov





Doteraz – prevencia
Čo ak dôjde k bezpečnostnému incidentu?
V Politike IB
◦ ako sa má Organizácia pripraviť na riešenie bezpečnostných
incidentov,
◦ čo má robiť človek, ktorý bezpečnostný incident spozoroval,
◦ kto ho má riešiť,
◦ ako sa má bezpečnostný incident dokumentovať a
◦ čo spraviť s pôvodcom bezpečnostného incidentu





V povinnostiach – definovaná nahlasovacia povinnosť
Ostáva definovať povinnosti Organizácie

15/09/2014

47

Riešenie bezpečnostných incidentov
Organizácia

Organizácia
(a) vypracuje a zverejní postupy/procedúry riešenia
bezpečnostných incidentov, aby zaistila rýchlu, efektívnu a
dobre organizovanú reakciu na bezpečnostný incident,
vrátane stanovenia osôb zodpovedných za riešenie
bezpečnostných incidentov.
(b) Vytvorí dostatočné podmienky (materiálne, personálne,
právne, organizačné a i.) na zaistenie efektívneho riešenia
bezpečnostných incidentov
(c) zavedie mechanizmy umožňujúce aktuálne vyhodnocovať
typ a rozsah bezpečnostných incidentov a celkovo
monitorovať výskyt bezpečnostných incidentov v Organizácii
a nákladov s nimi spojených.
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Riešenie bezpečnostných incidentov
Organizácia

(d) Ak sa pri vyšetrovaní bezpečnostného incidentu zistí, že
konkrétny pracovník Organizácie porušil ustanovenia Politiky
IB, špeciálnych bezpečnostných politík, alebo iných záväzných
dokumentov IB Organizácie, môže Organizácia začať voči
nemu diciplinárne konanie.
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Zachovanie kontinuity činnosti






Manažment IB – ochrana informácie
Manažment kontinuity činnosti – kritické procesy organizácie
Oba – holistický prístup (=zohľadniť všetky aspekty)
Nástroje:
◦ manažment IB – analýza rizík
◦ Manažment kontinuity činnosti - BIA (business impact analysis analýza dopadov na činnosť organizácie)






Kritickým zdrojom môže byť aj informácia
Pri analýze rizík – nízke riziko (malá pravdepodobnosť,
vysoký dopad) pod úrovňou akceptovateľného rizika
Organizácia neprijíma opatrenia, ale vypracováva Havarijné
plány, plány kontinuity činnosti
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Kontinuta činnosti - príklad
(1) Pri zaisťovaní kontinuity činnosti informačných procesov a IKT
Organizácie Organizácia bude uplatňovať holistický prístup; t.j. bude
zohľadňovať potreby organizácie, činnosti, ktoré vykonáva,
podmienky okolia a IKT Organizácie.
(2) Organizácia identifikuje činnosti, ktoré musí vykonávať nepretržite
a systémy, na ktorých tieto činnosti závisia.
(3) Organizácia vykoná kvalitatívnu analýzu rizík na to, aby stanovila
úroveň kritickosti systému pre Organizáciu a určila, pre ktoré systémy
je potrebné plánovanie kontinuity činnosti
(4) pre každý systém alebo činnosť, pre ktoré z analýzy rizík vyplynula
potreba plánovania kontinuity činnosti, Organizácia vypracuje plány
zachovania kontinuity činnosti, primerané úrovni kritickosti systému,
alebo činnosti, s ktorou daný systém súvisí.
(5) Každý z plánov kontinuity činnosti bude periodicky testovaný,
revidovaný a aktualizovaný.
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Špeciálne politiky a bezpečnostné
štandardy











Rozpracovávajú detailnejšie Politiku IB
Mali by byť explicitne uvedené v Politike IB
Rovnako záväzné ako Politika IB
Analógia Zákon a vyhlášky
Rozdiel medzi špeciálnymi politikami a štandardami nejasný
(Pozri napr. Výnos MF SR 55/2014)
Rozsiahly zoznam špeciálnych politík v norme ISO/IEC 27002
(nasledujúci slajd)
Organizácia sa môže rozhodnúť, ktoré oblasti rozpracuje
podrobnejšie v špeciálnych politikách
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Špeciálne bezpečnostné politiky
(1) Organizácia prijala špeciálne bezpečnostné politiky, ktoré
detailne rozpracovávajú ustanovenia Politiky IB. Tieto politiky,
spolu so zásadami pre používanie IKT(codes of practice)
procedúrami a nariadeniami sú dostupné spolu s Politikou IB na
webovskej stránke Organizácie. Všetci zmestnanci, externí
pracovníci a ostatní, ktorí majú prístup k IKT organizácie alebo
ju svojou činnosťou ovplyvňujú, sú povinní oboznámiť sa s
obsahom tejto bezpečnostnej dokumentácie a pri svojej práci
požiadavky v nej stanovené dodržiavať.
(2) Organizácia prijala nasledujúce špeciálne bezpečnostné
politiky a štandardy
(a) Politiku pre riadenie prístupu
(b) Politiku pre klasifikáciu informácie a narábanie s (klasifikovanou )
informáciou

15/09/2014

53

Špeciálne bezpečnostné politiky
(c) Štandardy fyzickej bezpečnosti,
(d) Štandardy upravujúce činnosť používateľov pri používaní IKT
(pravidlá používania IKT); napr.
i) pre opustenie pracoviska (čistý stôl a obrazovka),
ii) pre sťahovanie softvéru,
iii) pre používanie mobilných zariadení (notebook, tablet, mobil,...),
iv) obmedzenia na inštaláciu a používanie softvéru a pod.
(e) Politiku pre zálohovanie a obnova systémov zo záloh
(f) Politiku pre prenos a výmenu informácií
(g) Politika ochrany pred škodlivým softvérom
(h) Politika pre inštaláciu bezpečnostných záplat (patching)
(i) Politika pre uchovávanie a archivovanie informácie
(j) Politika pre používanie kryptografických funkcií
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Špeciálne bezpečnostné politiky
(k) Politiku pre prevádzku počítačových sietí
(l) Politiku pre prácu na diaľku (teleworking)
(m) Politiku ochrany údajov a súkromia,
(n) Politiku pre softvérové licencie,
(o) Politiku pre outsourcing.
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Štruktúra (špeciálnej bezpečnostnej)
politiky (ISO/IEC 27003)
1. Zhrnutie politiky v rozsahu jedej alebo dvoch prehľadových
viet, o čom politika je. (Táto časť sa dá spojiť s úvodom).
2. Úvod - krátke vysvetlenie, čoho sa politika týka.
3. Pôsobnosť alebo rozsah politiky (scope) - opisuje tie časti
alebo aktivity organizácie, na ktoré bude mať politika vplyv. Ak
by to bolo vhodné-v tejto časti by mohli byť uvedené ďalšie
politiky, ktoré daná politika podporuje.
4. Ciele-tu by sa malo uvádzať, čo organizácia touto politikou
sleduje,
5. Princípy-popisujú pravidlá, týkajúce sa činností a rozhodnutí
potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov politiky. Mohlo
by byť užitočné identifikovať kľúčové procesy súvisiace s
predmetom politiky a potom pravidlá vykonávanie týchto
procesov.
.
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Štruktúra (špeciálnej bezpečnostnej)
politiky
6. Zodpovednosti-popisuje, kto je zodpovedný za naplnenie
požiadaviek politiky. Táto časť môže obsahovať aj popis
organizačných opatrenía a zodpovednosti vyplývajúce z
jednotlivých rolí.
7. Kľúčové výstupy-popisuje, aké dôsledky pre organizáciu
bude mať naplnenie stanovených cieľov.
8. Iné relevantné politiky-popisuje iné politiky, ktoré sú
relevantné pre dosiahnutie cieľov, obyčajne
rozpracovávavjúcich detailnejšie otázky spomenuté v politike
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Správa politiky IB






Politika vychádza z istého stavu organizácie
Stav sa môže zmeniť (organizačná štruktúra, nové systémy),
politika nemusí byť aktuálna
Aj chybné východiskové predpoklady
Pravidelné a mimoriadne prehodnocovanie Politiky IB s
zodpovednosť za správu – aj do samotnej Politiky IB
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Správa politiky IB
(1) Za správu Politiky IB Organizácie zodpovedá manažér IB.
(2) Manažér IB každoročne (k dd.mm bežného roka) vypracuje
správu o stave informačnej bezpečnosti v organizácii a návrh
opatrení na zaistenie informačnej bezpečnosti Organizácie na
ďalšie obdobie/ďalší rok, ktoré predloží vedeniu Organizácie.
(3) Ak v organizácii došlo k bezpečnostným incidentom, zmenili
sa alebo sa budú meniť podmienky, z ktorých vychádzala
politika IB, alebo sa iným spôsobom ukázalo, že politika IB
nezodpovedá potrebám Organizácie, manažér IB vypracuje
návrh aktualizácie Politiky IB a predloží ho vedeniu
Organizácie.
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB





Systematické riešenie IB potrebuje koncepciu IB
Koncepčný dokument sa nemusí nazývať Politikou IB
Zákony definujúce požiadavky na ochranu systémov a
informácie
◦
◦
◦
◦
◦





Zákon 275/2006 o ISVS ale najmä jeho
Výnos MF SR 55/2014 o štandardoch pre ISVS
Zákon 45/2012 o kritickej infraštruktúre
Zákon 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností + vyhlášky
Zákon 136/2014 o ochrane osobných údajov + vyhlášky

A ďalšie bezpečnostne relevantné zákony
Politika IB sa spomína len vo Výnose
Pozrieme sa, či by štandardné riešenie (Politika IB ako
koncepcia a správa rizík podľa normy ISO/IEC 27005
nespĺňalo požiadavky zákonov)
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon 136/2014 o ochrane osobných údajov








Zákon 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a
vykonávacie predpisy (vyhlášky Úradu č. 164/2013 a
117/2014)
Pre systémy pripojené na Internet, v ktorých sa spracovávajú
zvlášť citlivé osobné údaje a IS ktorý slúži na zabezpečenie
verejného záujmu – bezpečnostný projekt
Ak sa vypracuje bezpečnostný projekt podľa zákona
275/2006 o ISVS, vypracovať projekt na ochranu osobných
údajov už netreba
Bezpečnostný projekt
◦ Bezpečnostný zámer
◦ Analýza bezpečnosti IS (analýza rizík)
◦ Bezpečnostná smernica
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon 136/2014 o ochrane osobných údajov




Bezpečnostný zámer predstavuje redukovanú bezpečnostnú
politiku systému/organizácie
◦ Základné bezpečnostné ciele
◦ Minimálne bezpečnostné opatrenia
◦ Špecifikáciu opatrení
◦ Vymedzenie okolia IS
◦ Hranica akceptovateľného rizika
Bezpečnostný zámer dopĺňa smernica, ktorá o.i. obsahuje
◦ Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb
◦ Kontrolné činnosti
◦ Havarijné plány (plány kontinuity činnosti)
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon 136/2014 o ochrane osobných údajov



Analýza bezpečnosti IS je klasická analýza rizík
Záver. Zákon136/2014 nevyžaduje vypracovanie Politiky IB,
ale štandardná Politika IB a správa rizík podľa normy ISO/IEC
27005 pokrývajú požiadavky Zákona
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o kritickej infrašruktúre






Zákon 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
Prvkom kritickej infraštruktúry môže byť aj informačný
systém (§ 2, písm. f))
Ale Zákon nie je „šitý“ len na IS, je všeobecnejší
Prevádzkovateľ prvku je povinný (§9)
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Chrániť prvok
Zaviesť bezpečnostný plán
Aktualizovať bezpečnostný plán
Oboznámiť zamestnancov s bezpečnostným plánom
Nacvičovať riešenie krízových situácií
Postupovať podľa plánu v prípade bezpečnostného incidentu

Bezpečnostný plán (§10)
◦ Hrozby, zraniteľnosti, opatrenia
◦ Opatrenia na základe vyhodnotenia hrozieb
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o kritickej infrašruktúre


Postup pri vypracovávaní bezpečnostného plánu (Príloha 2)
◦ Identifikácia dôležitých zariadení prvku (aktíva systému)
◦ Identifikácia hrozieb, zraniteľností, dôsledkov naplnenia hrozieb
(funkčnosť, integrita, kontinuita činnosti)
◦ Výber opatrení (technických, organizačných, personálnych, logických)
◦ Hlavné bezpečnostné opatrenia
◦ Konzultácie so zainteresovanými na ochrane prvku





Požiadavky Zákona o kritickej infraštruktúre v prípade, že je
prvkom kritickej infraštruktúry IKT systém, napĺňa klasický
bezpečnostný projekt (analýza rizík, vyhodnotenie rizík a
správa opatrení podľa ISO/IEC 27005)
na Politiku IB Zákon požiadavky nekladie ale sú požiadavky,
ktoré by sa pomocou nej dali dobre riešiť (správa Plánu,
aktualizácia, havarijné plány, plány kontinuity činnosti)
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o ochrane utajovaných skutočností






Zákon 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností
Utajované skutočnosti sa zvyknú riešiť zvlášť
Ale nedajú sa úplne odizolovať od ostatného sveta
Kompatibilita ochrany (potrebujeme chrániť celý digitálny priestor)
Historicky:
Orange book napísala NSA, Rainbow series asi tiež (?)
V USA NIST civilný sektor, NSA klasifikované údaje
90. roky Common criteria (ISO/IEC 15408)
FIPS 199 a FIPS 200 (klasifikácia systémov) má analógiu v klasifikovanom
svete
◦ Spolupráca civilného a vojenského sektoru
◦ BSI
◦
◦
◦
◦




Aj v SR, pripravujú sa kľúčové zákony
Pozrieme sa na zbežne technické požiadavky ochrany utajovaných
skutočností
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o ochrane utajovaných skutočností


Zákon ráta s použitím IKT pri spracovaní utajovaných
skutočností
◦ do definície technických prostriedkov sa zmestí aj IS (§2, písm. i))
◦ Explicitne sa uvádzajú systémové prostriedky (§57, ods. 3))
◦ Vo vyhláške (Vyhláška NBÚ č. 339/2004 Z.z. o bezpečnosti
technických prostriedkov) je štandardne definovaný IS



Na zabezpečenie IS sa vzťahujú najmä § 57 a 58 Zákona a
§10 a §11 Vyhlášky
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o ochrane utajovaných skutočností




Požiadavky na ochranu IS sú obsiahnuté vo viacerých paragrafoch,
predpokladajme, že technické prostriedky = IS
bezpečnostný projekt (§ 58 Zákona)
◦ Bezpečnostný zámer
◦ Popis systému
◦ analýzu ochrany utajovaných skutočností (v systéme)
 Kritériá CIAA
 Hrozby
 Opatrenia voči hrozbám

◦
◦
◦
◦


Iné opatrenia (štandardy)
Zoznam ošetrených a neošetrených hrozieb
Havarijné plány
Odporúčané nastavenie systémových prostriedkov (OS, systémového a
sieťového sw, databáz a i.)

Podrobnosti o bezpečnostnom projekte v § 11 Vyhlášky
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Bezpečnostný projekt








bezpečnostný zámer
◦ Bezpečnostné požiadavky na systém
◦ Súčasný stav
◦ Zraniteľnosti
Popis systému a okolia
Hlavné hrozby a možné opatrenia
Použité opatrenia
Zoznam pokrytých a nepokrytých hrozieb
Plán kontinuity činnosti v podobe smernice
◦ Organizačné opatrenia v prípade mimoriadnych udalostí
◦ Kontrola týchto opatrení




Aktualizácia bezpečnostného projektu
Organizačné opatrenia pre IS – dve roly správcov (technický a
bezpečnostný)
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Legislatívne požiadavky na Politiku IB
Zákon o ochrane utajovaných skutočností





Zákon nespomína Politiku IB ani podobný dokument
Bezpečnostný projekt – chýba analýza rizík a vyhodnotenie
rizík
Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch by sa zaistenie
bezpečnosti informačného systému v rozsahu a na úrovni
stanovenej Zákonom dalo realizovať formou správy rizík
podľa normy ISO/IEC 27005
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Výnos MF SR 55/2014








Najdôležitejšie „bezpečnostné“ zákony nekládli požiadavky na
Politiku IB
Výnos MF SR 55/2014 o štandardoch pre ISVS špecifikuje
požiadavky na Politiku IB aj ISMS podrobne
Vychádza z ISO noriem, ale
◦ Už z neplatnej verzie noriem (rozdiel pár mesiacov)
◦ Ide do väčších podrobností ako normy
Podrobná analýza v učebnici
◦ Zmeny noriem sa netýkajú podstatných častí Výnosu
◦ Nezrovnalosti v požiadavkách Výnosu (prílišná úroveň
podrobnosti) sa dajú vyriešiť presunom niektorých častí Politiky IB
podľa Výnosu do špeciálnych bezpečnostných politík
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Zhrnutie






Politika IB je kľúčovým koncepčným dokumentom,
nevyhnutným pre systematické riešenie IV v organizácii
(formou ISMS)
Rozobrali sme štruktúru aj obsah politiky IB vychádzajúcej z
požiadaviek ISO noriem
Preskúmali sme najdôležitejšie/relevantné Zákony a
podzákonné normy a zistili, že systematické riešenie IB
založené na Politike IB a správe rizík (resp. ešte komplexnejší
prístup v podobe ISMS) pokrýva požiadavky skúmaných
zákonov na ochranu informácie a IKT systémov.
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