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Informačná bezpečnosť
Prehľad legislatívy

Úvod






Informatizácia spoločnosti (zmeny procesov vyvolané zavádzaním
IKT) zasahuje prakticky všetky oblasti spoločenského života
Zmeny spoločenských procesov si vyžadujú primeranú úpravu
právnych noriem
Problémy
◦
◦
◦
◦



Rozsah a charakter zmien spoločenských procesov a vzťahov
Lokálne zmeny právnych noriem nebudú postačovať
Vývoj práva je podstatne pomalší ako vývoj a nasadzovanie IKT
Potrebujeme a nemáme právnikov špecializujúcich sa na informatické
právo a informatikov rozumejúcich právu

Informatizácia má všadeprítomný bezpečnostný aspekt:
◦
◦
◦
◦

IKT musia v prvom rade fungovať, aby prinášali očakávané výsledky
Je veľa dôvodov, pre ktoré nemusia fungovať
Prevencia aj riešenie vzniknuvších problémov potrebuje právnu podporu
Existujúce právne normy nie vždy postačujú
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Úvod
potrebujeme právne vzdelaných informatikov a právnikov,
špecializujúcich sa na informačné právo



V tejto prednáške



◦
◦

Jadro prednášky



◦
◦
◦


Stručne – podstata problémov vyvolaných informatizáciou
Spomenieme krátko najdôležitejšie oblasti, ktoré sa snaží upraviť
legislatíva EÚ
Tie zákony, ktoré sú z hľadiska informačnej bezpečnosti najdôležitejšie
(globálna infraštruktúra, osobné údaje, utajované skutočnosti,
administratíva, ISMS)
Stručná zmienka o ďalších

Pripravovaný Zákon o IB
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Kontext - podstata informatizácie




Na prvý pohľad informatizácia = zavádzanie nových informačnokomunikačných technológií (IKT)
Ale IKT sa stále menia, čím sú zaujímavé tieto?
◦ Počítače (automatizované spracovanie informácie)
◦ Telekomunikačné siete (prepojenie izolovaných systémov do globálneho
systému, komunikácia každého s každým)
◦ Masmédiá (multimediálny rozsah, možnosti broadcastingu a
multicastingu)



Technicky
◦ Digitálna forma zápisu informácie
◦ Využívanie tých istých prenosových kanálov
◦ Univerzálnosť, rozhrania umožňujúce využívať IKT laikom





Využitie potenciálu IKT – zmena tradičných postupov (príklady
Kodak, telegramy, gramofónové platne, televízia, hry)
Prispôsobenie sa IKT – ale cesta napäť je ťažká až nemožná

11. 11. 2014

5

Bezpečnostné problémy spôsobené
informatizáciou










Hlavným aktívom sa stáva informácia
Informácia nie je viazaná na materiálny nosič; čo umožňuje
◦ Veľký objem informácií na malom priestore
◦ Rýchly prenos informácie z miesta na miesto
◦ Nepozorované a rýchle kopírovanie informácie
◦ Možnosť nepozorovaných úprav
Viaceré bezpečnostné funkcie boli viazané na materiálnu formu záznamu
informácie (podpis, pečiatka, vodoznak, potvrdenie prijatia)
Efektívnosť spracovania informácie si vyžaduje dostupnosť na diaľku
Problém – identifikácia a autentizácia používateľa
Spoľahlivých kanálov je málo – používanie verejných kanálov
Presun zaujímavých činností do virtuálneho priestoru (komunikácia medzi
ľuďmi, štát a občania, vzdelávanie, obchodovanie, zdravotná starostlivosť,
spoločenský život)

11. 11. 2014

6

Bezpečnostné problémy spôsobené
informatizáciou










Strata striktnej kontroly nad prístupom k informáciám (najmä osobným)
Veľa laických používateľov IKT
Možnosti zneužitia informácií a IKT – a veľa ľudí, organizácií schopných a
ochotných zneužívať IKT vo svoj prospech
Malware a počítačová kriminalita (odhaľovanie a dokazovanie)
Zložitosť IKT a nemožnosť overiť si v plnom rozsahu ich funkcionalitu a
bezpečnosť (skryté kanály, neznáma funkcionalita)
Problém overenia pravdivosti informácie
Zmeny charakteru práce
◦ Sofistikovanejšie postupy, viac dokumentácie (Prof. Gvozjak „počítače boli
pôvodne vymyslené na to, aby ľuďom pomáhali“) – kto ju číta?
◦ Tímová práca (kto je autor?)
◦ Práca nie je viazaná na pracovisko (práca z domu)
◦ Pracovné nástroje (IKT) sa dajú využívať aj inak (kontrola?)
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Bezpečnostné problémy spôsobené
informatizáciou



Vývoj/zastarávanie IKT a dlhodobé uchovávanie informácie
Softvérový priemysel
◦
◦
◦
◦





Nápad = algoritmus a program = realizácia (dá sa patentovať nápad?)
Softvér ako tovar alebo služba (údržba)
Outsourcing
Licencie

Kľúčové informácie v organizácii vám spracováva čierna skrinka, o
ktorú sa starajú neznámi externisti (aktualizácia OS, aplikačný sw,
správa systému, databázy, aplikácie, siete)
A množstvo iných
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Európska únia





Videla v informatizácii šancu na všestranný rozvoj a posilnenie
pozície EÚ vo svetovom meradle
Spomínate si na Lisabonskú stratégiu eEurope a eEurope+ ?
Nebola úspešná, nevideli sme síce analýzu príčin neúspechu, ale
súčasní politici sa nevzdali predstavy aspoň čiastočných riešení
By creating a connected digital single market, we can generate up to €250
billion of additional growth Jean-Claude Juncker





Pred Lisabonom ale najmä po ňom snaha o vytváranie jednotného
európskeho rámca pre informatizáciu
Množstvo právnych noriem, ktoré ovplyvnili aj našu legislatívu
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Európska únia


Pôvodný zámer – pozrieť sa v prednáške na to, ako európska
legislatíva spracovala veľké témy
◦
◦
◦
◦
◦



Siete a komunikácie
Ochrana údajov a osobných údajov
Elektronický obchod
Ochrana duševného vlastníctva
Kybernetický zločin

Nerealizovateľný – príliš veľký počet európskych právnych noriem
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Slovensko



Aký je celkový obraz toho, čo vlastne potrebujeme chrániť?
Základom je zabezpečiť bezproblémové spracovanie informácie,
potrebnej na zaistenie chodu spoločnosti; t.j.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Informačná a komunikačná infraštruktúra
Programové vybavenie
Údaje (v elektronickej aj inej forme)
Podporná infraštruktúra
Ľudia (používatelia a špecialisti)
Procesy (primárne a podporné)
Pravidlá (technické a právne normy)
A iné

Na označenie „toho“ si pomáhame pojmami digitálny, virtuálny,
kybernetický priestor, ale aj tak
◦ Nedá sa oddeliť striktne štátna časť digitálneho priestoru od zvyšku
◦ Potrebujeme chrániť celý (digitálny) priestor Slovenska

11. 11. 2014

11

Kybernetická alebo informačná
bezpečnosť?



Vleklý a nielen terminologický problém
Pojmy Cyberspace, cybersecurity vznikli v USA

Cybersecurity is the use of various technologies and processes to protect
networks, computers, programs and data from attack, damage or
unauthorized access. Since all computer systems rely on operating systems
and networks to function, those areas are often targeted for attack and are
the main sources of many security vulnerabilities.
 information security involves protecting information from unauthorized
access, use, disruption, modification or destruction, regardless of whether
the information is stored electronically or physically. Cybersecurity is a
subset of the larger area of information security.
Zdroj http://www.floridatechonline.com/resources/cybersecurity-informationassurance/cybersecurity-vs-information-security/#.VFfkXclaZBQ
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Koncepcia ochrany






Výsledok historického vývoja
mozaika
Vecné a kompetenčné členenie (osobné údaje, utajované
skutočnosti, kritická infraštruktúra, banky, ISVS)
Chýba úplné pokrytie (najmä neštátna časť digitálneho priestoru)
◦ Zákony (koordinácia existujúcich)
◦ Kompetencie
◦ Kvalifikovaní odborníci





Legislatíva a kompetencie - len vrchol ľadovca; mnoho neviditeľných
problémov
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR
◦ Pokus o ucelené riešenie
◦ Ale realizácia ostala na MF SR
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Ako budeme postupovať












Vyhneme sa katalogizačnému prístupu – klasifikácia a popis,
prípadne porovnávanie čiastkových prípadov
Najprv štandardné riešenie informačnej bezpečnosti v organizácii,
resp. pre informačný systém
Zdroj - normy predstavujúce koncentrované know-how (ale nie sú
záväzné)
Potom prejdeme cez oblasti digitálneho priestoru, pokryté zákonmi
Požiadavky (=navrhované riešenia) zákonov
riešenia (porovnanie so štandardnými riešeniami) a posúdenie
kompatibility
Na záver – prehľad pripravovaného Zákona o IB
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Bezpečnostný projekt pre informačný
systém










Uvažujeme systém pozostávajúci z jedného alebo niekoľkých
počítačov, periférnych zariadení, zapojený do vnútornej počítačovej
siete, pripojený na Internet
Štandardný OS, aplikačné programové vybavenie, používateľské
rozhrania
Spracováva sa v ňom niekoľko typov informácií, vyžadujúcich si
ochranu z hľadiska dôvernosti, integrity, autentickosti, dostupnosti
Aj informácia v neelektronickej podobe
Viacero typov používateľov (laickí používatelia, správcovia)
Najmä normy ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005
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Bezpečnostný projekt pre informačný
systém


Popis systému
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Účel
Vlastník
umiestnenie
Architektúra
Topológia siete
Informačné toky
používatelia

Analýza bezpečnostných potrieb
◦ Relevantné hrozby
◦ Zákony, normy, zmluvy, politiky (ciele, požiadavky, obmedzenia)
◦ Existujúce a plánované opatrenia



Analýza rizík
◦
◦
◦
◦

aktíva
Zraniteľnosti
Riziká
Odhad rizík

11. 11. 2014

16

Bezpečnostný projekt pre informačný
systém


Posúdenie/vyhodnotenie rizík
◦ Kritériá akceptovateľného rizika
◦ Porovnanie



Návrh riešenia (ošetrenie rizík)
◦
◦
◦
◦
◦









Akceptovanie rizika
Prenesenie rizika
Vyhnutie sa riziku
Prijatie opatrení
Plán na ošetrenie rizika

Schválenie návrhu (plánu) na ošetrenie rizika
Implementácia opatrení
Monitorovanie bezpečnosti systému
Kontrola účinnosti opatrení
Bezpečnostný audit
Revízie bezpečnostného projektu
11. 11. 2014
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Bezpečnostný projekt pre organizáciu
(ISMS)





Systematické riešenie informačnej bezpečnosti pre organizáciu =
ISMS (hoci ISMS možno zaviesť aj pre časť organizácie, alebo
systém)
Norma ISO/IEC 27001:2013
Kontext organizácie
◦ Poznanie organizácie (poslanie, ciele, úloha IS)
◦ Potreby zainteresovaných
◦ Definovanie pôsobnosti ISMS



Podpora vedenia
◦ Demonštrácia podpory, vytváranie podmienok, presadzovanie IK
◦ Politika informačnej bezpečnosti
◦ Rolu, úlohy a zodpovednosti za IB v organizácii
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Bezpečnostný projekt pre organizáciu
(ISMS)


Plánovanie
◦ Analýza a posúdenie rizík

◦ Ošetrenie bezpečnostných rizík
◦ Ciele IB irganizácie a plány na ich dosiahnutie


Podpora
◦
◦
◦
◦
◦



Zdroje
Kompetencie
Budovanie bezpečnostného povedomia
Komunikácia
Dokumentácia činností

„Prevádzka“ ISMS
◦ Plánovanie, implementácia, riadenie, kontrola procesov/opatrení na
presadenie cieľov IB
◦ Periodické a mimoriadne posudzovanie rizík
◦ Ošetrenie rizík (implementácia plánu ošetrenia rizík)
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Bezpečnostný projekt pre organizáciu
(ISMS)


Vyhodnocovanie účinnosti ISMS
◦ Monitoring, meranie, analýza a vyhodnocovanie
◦ Interný audit
◦ Revízie vedenia



Zdokonaľovanie ISMS
◦ Nesúlad a korekčné činnosti
◦ Súvislé zlepšovanie ISMS

11. 11. 2014

20

Globálna infraštruktúra





Sila súčasných IKT je v najmä ich vzájomnom prepojení
Základ - Internet, počítačové/komunikačné siete
Potrebujeme
◦ Dostupnosť
◦ Interoperabilitu
◦ Bezpečnosť



Globálne správa Internetu ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers, nezisková organizácia
založená v 1998 podľa práva štátu Kalifornia)
◦
◦
◦
◦



Ochrana stability na Internete
Podpora súťaže
Reprezentácia Internetovej verejnosti
Bezpečnosť Internetu

Obr. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Internet_map_1024__transparent.png
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Správa globálneho Internetu






Technické orgány ICANN
Security And Stability Advisory Commitee (SSAC) (bezpečnosť a
integrita Internetu)
DNS Root Server System Advisory Committee (RSSAC)
Technical Liason Group TLG (technologické štandardy)
◦ European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
◦ International Telecommunicattions Union´s Telecommunication
Standardization Sector (ITU-T)
◦ The World Wide Web Consortium (W3C)
◦ The Interenet Architecture Board (IAB)



Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy UDRP (riešenie
špekulácií s názvami domén)
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Slovenský Internet – Národná doména








Analógiou územia štátu vo fyzickom svete je vo virtuálnom svete
národná doména
Štát – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, neskôr
Ministerstvo financií SR
Zmluva so spoločnosťou SK-NIC, a.s. „vykonávať správu a
manažment TLD .sk spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve“
SK-NIC – technická správa TLD
◦
◦
◦
◦
◦



Evidencia doménových mien druhej úrovne
Správa príslušných databáz
Zabezpečovanie prevádzky registračného systému domén druhej úrovne
Zabezpečovanie prevádzky menných serverov TLD .sk
Vykonávať manažment zónových súborov TLD .sk

Na MF SR pôsobí Komisia pre správu národnej domény,
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Slovenský Internet - Národná doména





Pravidlá pre správu národnej domény
https://www.sknic.sk/main.jsp?form=docs_list
podrobnosti o správe národnej domény, riešení sporov
◦ https://www.sknic.sk/main.jsp;jsessionid=BD0F48F974B423854508159A4DC055B9
◦ Martin Meisner a kol. Základy práva informačných technológií, Iura Edition, 2013
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Infraštruktúra digitálneho priestoru




Veľmi podrobný Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákon č. 241/2012)
Zákon
◦ Pokrýva tradičné komunikačné služby (telefón, rozhlas, televízia, rádiová
komunikácia)
◦ Používa všeobecnejšie definície umožňujú zahrnúť aj najnovšie IKT
◦ Explicitne sa spomína Internet, mobilné zariadenia
◦ Menej podrobné špecifikácie požiadaviek na ne (napr. na poskytovateľov
Internetu)



Sústredíme sa najmä na ustanovenia Zákon týkajúce sa bezpečnosti
informačnej a komunikačnej infraštruktúry
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Infraštruktúra digitálneho priestoru


Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách upravuje
o.i. (§1, ods 1)
◦ podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a
elektronických komunikačných služieb,
◦ práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných
sietí a elektronických komunikačných služieb,
◦ ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických
komunikačných služieb,
◦ ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti
elektronických komunikácií



Pričom (§1, ods 2)
◦ Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú
prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (ak zákon
neustanovuje inak)
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Infraštruktúra digitálneho priestoru


Kľúčové pojmy: elektronická komunikačná sieť
◦ funkčne prepojená sústava prenosových systémov, vrátane sieťových
prvkov
◦ umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými
elektromagnetickými prostriedkami
◦ vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s
prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, vrátane
družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním
paketov, internetu a mobilných pozemských sietí
◦ v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové
a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na
druh prenášaných informácií.




Podnik = poskytovateľ služieb
a elektronická komunikačná služba
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Infraštruktúra digitálneho priestoru


elektronická komunikačná služba sa týka prenosu signálov, ale
nezahŕňa obsah komunikácie
◦

◦

spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane
telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných
na rozhlasové a televízne vysielanie.
Služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie
redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a
nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo
prevažne v prenose signálov v sieťach.
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
Kompetencie




Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky – high level
Telekomunikačný úrad
 vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
 vykonáva štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami
 plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne
investície a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy
všetkých občanov členských štátov na území Slovenskej republiky,
zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí a interoperabilitu
služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa,



Explicitne je v Zákone spomenutá spolupráca Úradu s
◦
◦
◦
◦

MF SR (informatizácia spoločnosti)
S Úradom na ochranu osobných údajov
A inými štátnymi orgánmi
Orgánmi EÚ (ENISA)
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
povinnosti poskytovateľa služieb




Čo je povinný poskytovateľ a aké nástroje na formulovanie/úpravu a
kontrolu dodržiavania požiadaviek má Úrad?
Poskytovanie sietí a služieb je viazané na povolenie, v ktorých Úrad
môže stanoviť požiadavky na podnik (poskytovateľa) v explicitne
vymedzených oblastiach (§14)
◦ Interoperability služieb a sietí
◦ ochrany osobných údajov a súkromia v oblasti elektronických komunikácií,
◦ ochrany koncových užívateľov a dostupnosti služieb užívateľom so zdravotným postihnutím,
◦ obmedzenia prenosu signálu s nezákonným obsahom,
◦ umožnenia odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti,
◦ udržiavania integrity verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie
elektromagnetického rušenia medzi sieťami alebo službami podľa osobitných predpisov,
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
povinnosti poskytovateľa služieb


Oblasti požiadaviek na poskytovateľa
◦ zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
◦ zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami
pre siete a služby,
◦ A ďalších
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Infraštruktúra digitálneho priestoru

Bezpečnosť a integrita verejných sietí a služieb


Prevádzkovateľ (§64) musí
◦ Prijať technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnostni ním
poskytovaných/prevádzkovaných sietí a služieb
◦ Úroveň bezpečnosti je úmerná riziku
◦ Preventívne opatrenia
◦ Opatrenia minimalizujúce dopady bezpečnostných incidentov



ďalej
◦ Zaistenie integrity sietí
◦ Kontinuita poskytovanie služieb
◦ Povinnosť informvať Úrad o narušení bezpečnosti/integrity s významným
dopadom
◦ Osobitné riziko – povinnosť informovať dotknutých účastníkov
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
Bezpečnosť a integrita verejných sietí a služieb


Povinnosti poskytovateľa voči Úradu
◦
◦
◦
◦
◦



Dodržiavanie technických noriem
◦
◦
◦
◦



Na žiadosť informácie o stave bezpečnosti
Bezpečnostné politiky
Umožniť (a zaplatiť) bezpečnostný audit
Poskytnúť výsledky auditu Úradu a príp. ÚOOÚ
Spolupracovať s Úradom pri vyšetrovaní prípadov nedodržania predpisov
Bezpečnosť prevádzky
Integrita
Interoperabilita služieb
Pripojenie koncových zariadení

Úrad
◦ Spolupráca s inými regulačnými orgánmi a ENISA
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
Ochrana súkromia a osobných údajov



Ochrana súkromia a osobných údajov (§ 55)
Poskytovateľ (siete alebo služby) je povinný
◦ zabezpečiť technicky a organizačne dôvernosť správ a
◦ s nimi spojených prevádzkových údajov, ktoré sa prenášajú
prostredníctvom jeho verejnej siete a verejných služieb.



Je zakázané



◦ najmä nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy
zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami
inými, ako sú užívatelia alebo bez súhlasu dotknutých užívateľov, ak
zákon neustanovuje inak.
Zákaz sa netýka technického ukladania údajov, ktoré sú nevyhnutné na
prenos správ, bez toho aby bola dotknutá zásada dôvernosti.
Poskytovateľ nezodpovedá za ochranu prenášaných správ, ak je možnosť ich
priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v
mieste príjmu.



11. 11. 2014

35

Infraštruktúra digitálneho priestoru
Ochrana súkromia a osobných údajov


Výnimky
◦ Údaje potrebné na poskytovanie objednaných služieb
◦ Preukázanie existencie alebo platnosti právneho úkonu



Podmienky prístupu k údajom spracovávania údajov na koncovom
zariadení používateľa
◦ Súhlas dotknutého používateľa
◦ za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia
webového prehliadača alebo iného počítačového programu.
◦ Orgány činné v trestnom konaní a iné štátne orgány nepotrebujú
predbežný súhlas





Štandardná požiadavka informovať účastníka o tom, aké osobné
údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho
dôvodu, na aký účel a ako dlho sa budú spracúvať.
Informácie o narušení osobných údajov užívateľovi a Úradu
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
Ochrana súkromia


Zaujímavý typ údajov z hľadiska súkromia sú prevádzkové a
lokalizačné údaje § 57
(1) Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny
prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú
na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.
(2) Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom
služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa
verejnej služby.



Lokalizačné údaje
◦
◦





Poskytovateľ služby musí používateľa informovať, akú lokalizačné údaje
spracováva, na čo, ako dlho ich uchováva, či a komu ich poskytuje
Len s predchádzajúcim súhlasom používateľa

Uchovávanie prevádzkových údajov – len na nevyhnutnú dobu,
potom anonymizácia, alebo likvidácia
Podrobne špecifikované výnimky
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Infraštruktúra digitálneho priestoru











Prevádzkové a lokalizačné údaje § 57 pokračovanie
Ale okrem odhaľovania protiprávnych konaní, poskytovania
súčinnosti iným orgánom štátu podľa § 55 ods. 6, tu máme aj
spracovanie prevádzkových a lokalizačných údajov používateľa
marketing služieb alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou.
Tiež sa vyžaduje predchádzajúci súhlas používateľa a možnosť v
jednotlivých prípadoch odmietnuť spracovávanie
Špeciálne prípady: tiesňové volania
§58
Uchovávajú sa aj údaje o pripojení k Internetu a telefonovaní
prostredníctvom Internetu, SMS, MMS, EMS
Aj neúspešné (neprijaté) pokusy o spojenie
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
Uchovávanie a poskytovanie údajov


Poskytovateľ musí uchovávať
◦ prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo
dňa uskutočnenia komunikácie
◦ 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu
a telefonovanie prostredníctvom internetu, a
◦ 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.



Poskytovateľ musí poskytovať
◦ na základe písomnej žiadosti orgánom činným v trestnom konaní, súdu a
inému orgánu štátu na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania
trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním,
organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných
skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením;
údaje



Uvedené informácie môže podnik uchovávať len v elektronickej
podobe.
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
Uchovávanie a poskytovanie údajov


§58 požiadavky (na poskytovateľa) ohľadne ochrany uchovávaných
údajov
◦ Rovnaká kvalita a úroveň ochrany ako ostré údaje
◦ opatrenia na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu
zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo
protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu,
◦ Ochrana prístupu, na takej úrovni aby údaje mohli byť sprístupnené len
oprávneným osobám konajúcim na základe poverenia alebo
plnomocenstva podniku a orgánom činným v trestnom konaní, súdu alebo
iným orgánom štátu a ich povereným alebo inak oprávneným
príslušníkom, alebo zamestnancom,
◦ údaje na konci obdobia určeného na ich uchovávanie boli zlikvidované
okrem údajov, ktoré boli poskytnuté a zabezpečené.
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
identifikácia vs anonymita




Najmä pre telefonovanie
Bolo by zaujímavé preskúmať riešenia aj pre iné typy komunikácie
Čo vieme identifikovať v digitálnom priestore
◦
◦
◦
◦



Používateľa (volajúceho)
Používateľa Internetu
Koncové zariadenie
bunku

Požiadavky
◦ Možnosť identifikácie volajúceho
◦ Možnosť anonymných volaní



Špeciálne prípady
◦ Zablokovanie anonymných volaní
◦ Odhalenie skrytej identity
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
„spam“


Nevyžiadaná komunikácia § 62
(2) Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie
automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu,
telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo
užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí
byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
(3) Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa
totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o
skončenie zasielania takých správ a nabádanie k návšteve webového sídla v
rozpore s osobitným predpisom; t.j.
§ 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
dôvernosť a odpočúvanie








Zachovanie dôvernosti údajov je za normálnych okolností základnou
požiadavkou
Telekomunikačné tajomstvo § 63
◦ Obsah prenášaných správ
◦ Súvisiace údaje
◦ Prevádzkové údaje
◦ Lokalizačné údaje
Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho
predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb,
náhodne alebo inak.

Sprístupniť telekomunikačné tajomstvo možno
◦ Účastníkovi
◦ Užívateľovi, ktorého sa týka, právnym zástupcom
◦ Úradu
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
dôvernosť a odpočúvanie









Ale v mimoriadnych situáciách sa dostávajú do rozporu práva
jednotlivca a spoločenský záujem (zachovanie dôvernosti,
anonymity, vs bezpečnosť, poriadok, práva iných ľudí)
Prístup k dôverným informáciám pre štátne orgány nie je
automatická, ani univerzálna
Postupy, rozsah a zodpovednosti štátnych orgánov
Štátne orgány na základe žiadosti majú diaľkový, priamy a
nepretržitý prístup k údajom účastníkov siete alebo služby [rozsah
údajov je uvedený v zákone];
Súčinnosť a povinnosti poskytovateľa
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
odpočúvanie

Telekomunikačné tajomstvo § 63
 poskytovateľ
◦
◦
◦
◦
◦

Také technológie, ktoré nezamedzujú odpočúvanie
Umožniť pripojenie odpočúvacieho zariadenia
Spolupracovať s políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní
Odhaliť skrytú identitu používateľa
V prípade používania šifrovania, kódovania, kompresie (pri poskytovaní
služieb)
je povinný na vlastné náklady poskytnúť zrozumiteľným spôsobom informácie, získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach, inému orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní.

◦ Zoznam zakázaných zariadení, ktoré sa nesmú používať
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Infraštruktúra digitálneho priestoru
obmedzenie služieb







útoky v sieťach, šírenie malware – potreba odpojiť zdroj
Zatiaľ problém, neochota poskytovateľov Internetových služieb
spolupracovať
Takáto povinnosť by sa mala dostať do podmienok na vydanie
povolenia
V zákone § 43 Poskytovateľ má právo
d) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej
služby z dôvodu
◦ jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania
technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
◦ podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany účastníka;
dočasne prerušiť poskytovanie verejnej služby možno iba po
predchádzajúcom náležitom upozornení,



Pravdepodobne obava z možných súdnych sporov
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Zhrnutie
pôsobnosť:
 národná komunikačná infraštruktúra (s výnimkou špeciálnych častí);
 elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby
 Primárne sa nezaoberá obsahom, ani systémami pripojenými k
sieťam
Subjekty:
 Telekomunikačný úrad (regulácia, dohľad)
 Poskytovatelia elektronických sietí a služieb
 Štátne orgány
Bezpečnostné požiadavky na poskytovateľov
 Integrita sietí, dostupnosť, dôvernosť, ochrana súkromia,
anonymita, všeobecná bezpečnosť
 Interoperabilita, zhoda s normami
 Bezpečnostné politiky, opatrenia primerané rizikám, audit
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Zhrnutie
Špeciálne
 Možnosť spresnenia požiadaviek na poskytovateľa
 Monitorovanie bezpečnosti/prevádzky sietí/služieb
 Riešenie bezpečnostných incidentov
 spolupráca so štátnymi orgánmi
Kooperácia Úradu s MFSR, MV SR, ÚOOÚ, orgánmi činnými v trestnom
konaní a i.
Pokryté tradičné oblasti a dobré predpoklady pre úspešnú spoluprácu s
ostatnými subjektmi zodpovednými za informačnú bezpečnosť SR
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Kritická infraštruktúra



Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre (KI)
Tri úrovne
◦ Globálna (celoslovenská) [vláda a MV SR]
◦ Sektory KI [Ústredné orgány]
◦ Prvky KI [prevádzkovatelia prvkov KI]





IKT majú zvláštne postavenie – podstatne od nich závisí celá kritická
infraštruktúra (riadenie, spracovávanie informácie) – CRITIS kritická
informačná infraštruktúra (USA, Nemecko)
V Zákone
◦ Sektor Elektronické komunikácie s dvomi podsektormi Satelitná
komunikácia a Siete a služby pevných a mobilných elektronických
komunikácií (Ministerstvo dopravy)
◦ Sektor Informačné a komunikačné technológie s podsektormi Informačné
systémy a siete a Internet (Ministerstvo financií)
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a chápanie prvku kritickej infraštruktúry podľa Zákona:
najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v
sektore kritickej infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky







Prvkom KI môže byť aj IS, ale
IKT sa dosť dobre nedajú zaradiť do nejakého sektora a ak by aj,
reálne kompetencie voči nim majú rôzne inštitúcie (a nielen štátne)
striktné zadelenie informačných systémov do sektorov - viac
problémov ako osohu
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Zákon o kritickej infraštruktúre
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦




Potrebujeme chrániť infraštruktúru, bez ktorej spoločnosť nemôže
fungovať (kritická infraštruktúra, KI)
Definujeme zodpovednosť za KI (na všetkých troch úrovniach)
Aby sme identifikovali najdôležitejšie systémy (nielen informačné)
definujeme (resp. necháme definovať) klasifikačné kritériá
Na ich základe určíme prvky KI
Definujeme základné požiadavky na ochranu systémov (prvkov kritickej
infraštruktúry)
Budeme presadzovať a kontrolovať ochranu prvkov KI
Tiež vytvoríme koncepcia ochrany na úrovni sektorov a štátu

Zákon o KI je pomerne všeobecný (pokrýva rôznorodé systémy), ale
dôležité IKT a IS sú už pokryté inými zákonmi, s podrobnejšou
špecifikáciou bezpečnostných požiadaviek
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Prínos Zákona o KI pre informačnú bezpečnosť
◦
◦
◦




Širší kontext IB
Zdôraznenie významu IKT a IB
Explicitná identifikácia kritických IKT

Ale definuje aj konkrétne požiadavky na ochranu IKT prvkov KI
§ 9 Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať prvok pred narušením alebo
zničením. Na ten účel prevádzkovateľ je povinný
a) uplatniť pri modernizácii prvku technológiu, ktorá
zabezpečuje jeho ochranu,
b) zaviesť bezpečnostný plán po predchádzajúcom vyjadrení
príslušného ústredného orgánu...
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Kritická infraštruktúra

Obsah bezpečnostného projektu prvku KI






Zákon stanovuje obsah bezpečnostného plánu nepriamo, popisom
postupu pri tvorbe bezpečnostného plánu (projektu)
Stanovuje aj povinnosti prevádzkovateľa pri správe bezpečnostného
projektu (§ 9)
Pri vypracúvaní bezpečnostného plánu sa postupuje takto:
◦ A.Určujú sa dôležité zariadenia prvku.
◦ B. Vyhodnocuje sa riziko hrozby narušenia alebo zničenia jednotlivých
zariadení prvku, ich zraniteľné miesta, predpokladané dôsledky ich
narušenia alebo zničenia na funkčnosť, integritu a kontinuitu činnosti
prvku.
◦ C. Uskutočňuje sa výber hlavných bezpečnostných opatrení na ochranu
prvku,
◦ D. Určujú sa hlavné bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku.
◦ E. Bezpečnostný plán sa počas jeho tvorby konzultuje s orgánmi, ktorých
súčinnosť sa predpokladá pri ochrane prvku.
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Kritická infraštruktúra
Zhrnutie








Nie všetky dôležité IKT a informačné systémy patria do sektoru
Informačné a komunikačné technológie
Vzťahujú sa však na ne zákony, vyžadujúce rozsah a úroveň ochrany
prevyšujúce (všeobecné) požiadavky Zákona o KI
Požiadavky Zákona o KI nie sú v rozpore s normami upravujúcimi
ochranu IKT
Zákon o KI dáva širší kontext IKT a informačnej bezpečnosti
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Archívy a registratúra









Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v aktuálnom znení
Zákon pokrýva aj narábanie s dokumentmi v elektronickej forme
V § 16 bol doplnená odsek
(4) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy,
zabezpečuje správu registratúry prostredníctvom elektronického
informačného systému na správu registratúry, ak to ustanoví
osobitný zákon.
a samostatný § 16a Elektronický registratúrny záznam, špecifikujúci
spôsob narábania s elektronickými dokumentmi
Samotný zákon obsahuje ďalšie ustanovenia upravujúce ochranu
elektronických dokumentov (používanie elektronických podpisov,
časových pečiatok) a odvoláva sa na štandardy MV SR
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Podrobné požiadavky na elektronické IS na správu registratúry
obsahuje Výnos MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre
elektronické informačné systémy na správu registratúry, ktorý
stanovuje bezpečnostné požiadavky
◦ Na ochranu elektronického dokumentu (elektronického registratúrneho
záznamu počas celého jeho životného cyklu)
◦ na systém na správu registratúry



Výnos, ani štandardy uvedené v prílohe síce nepožadujú vytvorenie
bezpečnostného projektu, ale
◦ Priamo sa odvolávajú na vtedajší Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS
◦ Výslovne predpokladajú existenciu Bezpečnostnej politiky pre systém na
správu registratúry



Explicitne špecifikujú požiadavky na
◦ Správu systému
◦ Správu konfigurácie systému
◦ Bezpečnostné roly (správca, privilegovaný používateľ, používateľ)
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Archívy a registratúra
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


Riadenie prístupu založené na rolách (RBAC)
Autorizácia
Vytváranie záznamov auditu
Zálohovanie
Dostupnosť, vrátane dostupnosti neelektronických záznamov
Anonymizáciu údajov,
Šifrovanie a i.

Výnos MV SR č. 525/2011 má obsiahle prílohy obsahujúce
štandardy pre
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Zaistenie identifikácie entít registratúry a riadenia prístupu
Riadenia prístupu, správu rolí a prístupových práv
Správu používateľov
Vykonávanie a dokumentáciu zmien v systéme
Zálohovanie a obnovu údajov
Import a hromadný import elektronických dokumentov
Správu e-mailov
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Archívy a registratúra
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Skenovanie a zobrazovanie dokumentov
Evidenciu elektronických dokumentov
uchovávanie, export a zničenie elektronických dokumentov
prevádzky systému
Bezpečnostnú klasifikáciu/kategorizáciu dokumentov
a pod.
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Archívy a registratúra
Záver


Výnos MV SR č. 525/2011 Z.z. nie je „bezpečnostná“ legislatívna
norma;
◦ popisuje postupy pri spracovaní dokumentov a elektronických
dokumentov
◦ Požiadavky na elektronické IS









Pri formulovaní požiadaviek na ochranu IS vychádza zo všeobecných
právnych noriem, konkretizuje všeobecné bezpečnostné požiadavky,
resp. formuluje špecifické bezpečnostné požiadavky
Kompatibilný s medzinárodnými bezpečnostnými normami a
slovenskými legislatívnymi normami
Široký záber
Hoci sú štandardy Výnosu zameraním špecifické, sú širšie
použiteľné
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Osobné údaje











všadeprítomné a zvlášť citlivé
Zákon 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a vykonávacie
predpisy (vyhlášky Úradu č. 164/2013 a 117/2014)
Legislatívne normy boli opakovane menené
časté otázky, aj požiadavky na vysvetlenie
pre interpretáciu Zákona a vykonávacích predpisov je autoritou Úrad
na ochranu osobných údajov
Uvedieme pohľad z hľadiska informačnej bezpečnosti, resp.
bezpečnostných noriem
Poznámka. Zákon vychádza z legislatívnych noriem EU.
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Osobné údaje






Zákon rozlišuje dve triedy osobných údajov
◦ obyčajné
◦ osobitné (§ 13 Zákona)
Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ IS (v
ktorom sa osobné údaje spracovávajú)
Požiadavky na ochranu pred
◦ Poškodením, zničením, stratou, zmenou (narušenie dostupnosti a
integrity)
◦ Neoprávneným prístupom
◦ Neoprávneným sprístupnením, zverejnením, poskytnutím (narušenie
dôvernosti)
◦ Neprípustnými spôsobmi spracovania
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Osobné údaje


Bezpečnostné opatrenia
◦
◦







Technické, organizačné, personálne
Primerané dôležitosti spracovávaných údajov a závažnosti rizík

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
◦ Rozsah bezpečnostných opatrení a spôsob ich realizácie
◦ Opatrenia sú zamerané na elimináciu rizík vyplývajúcich z hrozieb
narušenia spoľahlivosti a bezpečnosti (?) IS
◦ B. projekt je v súlade s
 Právnymi predpismi
 Bezpečnostnými štandardami
 Medzinárodnými zmluvami
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Osobné údaje


Bezpečnostný projekt
◦ Rozsah bezpečnostných opatrení a spôsob ich realizácie
◦ Opatrenia sú zamerané na elimináciu rizík vyplývajúcich z hrozieb
narušenia spoľahlivosti a bezpečnosti (?) IS



Bezpečnostný projekt je v súlade s
◦ Právnymi predpismi
◦ Bezpečnostnými štandardami
◦ Medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
◦ Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov a k dodatky k tomuto dohovoru.

11. 11. 2014

63

Osobné údaje






Podrobnosti o zaistení ochrany IS v ktorom sa spracovávajú osobné
údaje uvádzajú vyhlášky Úradu č. 164/2013 a 117/2014
Nejednoznačné formulácie, skúsime upresniť
Všeobecné požiadavky na ochranu (§1)
Rozsah bezpečnostných opatrení zodpovedá
◦ Citlivosti osobných údajov
◦ Podmienkam spracovávania
◦ Rizikám



Ak sa údaje spracovávajú automatizovane
◦ Ochrana pred škodlivým kódom
◦ Ochrana integrity systému
◦ Zálohovanie osobných údajov



Riadenie prístupu
◦ Zamedzenie prístupu neoprávneným osobám
◦ Zaistenie dostupnosti pre oprávnené osoby
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Osobné údaje

dokumentácia opatrení
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Osobné údaje

dokumentácia opatrení-komentár






Opatrenia sú technické, organizačné, personálne, fyzické,
prevádzkové, právne a iné riešenia, ktoré majú znížiť hodnotu
rizika; t.j. znížiť pravdepodobnosť uplatnenia hrozby voči aktívu
alebo dopad hrozby na aktívum/organizáciu
podľa súčasnej formulácie sa stotožňuje popis spracovania
osobných údajov počas celého životného cyklu s dokumentáciou
opatrení
Malo by zmysel požadovať, aby boli popísané všetky opatrenia,
ktoré sa na ochranu osobných údajov v organizácii používajú v
priebehu celého životného cyklu osobných údajov

11. 11. 2014

66

Osobné údaje
opatrenia
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Osobné údaje
komentár








§ 1 je len rámcovým usmernením, ale neposkytuje metodiku
pre výber opatrení
Zmysluplný návrh opatrení musí vychádzať z analýzy rizík
Analýza rizík je rozsahom a úrovňou škálovateľná
Opatrenia v prílohe tvoria podmnožinu opatrení z ISO/IEC
27002 doplnenú o špecifické opatrenia vyplývajúce zo
Zákona, ale netvoria úplný systém
Pri výbere opatrení by bolo rozumnejšie vychádzať z uvedenej normy a zoznamu opatrení vyplývajúcich zo Zákona
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Osobné údaje

ochrana „obyčajných“ osobných údajov
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Osobné údaje
Komentár


Toto sú minimálne požiadavky na prevádzkovateľa v prípade,
keď nemusí robiť bezpečnostný projekt:
◦ Popis bezpečnostných opatrení (a ich implementácie)
◦ Poučenie oprávnených osôb
◦ Záznamy o relevantných bezpečnostných incidentoch a o
nápravných opatreniach
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Osobné údaje

bezpečnostný projekt



Dostávame sa na bezpečnú pôdu štandardných riešení
Bezpečnostný projekt
◦
◦
◦
◦



Názov systému
Bezpečnostný zámer
Analýza bezpečnosti
Závery

Bezpečnostný zámer (podmnožina štandardnej bezpečnostnej
politiky)
◦
◦
◦
◦
◦

(Špecifikácia systému a jeho) bezpečnostného okolia
Bezpečnostné ciele
Úroveň ochrany
Špecifikácia opatrení
Hranica zostatkového (akceptovateľného) rizika
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Osobné údaje

bezpečnostný projekt


Analýza bezpečnosti IS podľa Vyhlášky obsahuje
◦
◦
◦
◦
◦
◦





Kvalitatívna analýza rizík
Identifikácia aktív, hrozieb, zraniteľností, rizík
Ohodnotenie rizík
Posúdenie rizík
Ošetrenie rizík
Zoznam nepokrytých rizík

Terminologicky nie celkom korektné, ale obsahovo ide o analýzu
rizík, vyhodnotenie rizík, návrh opatrení, čiastočne správu rizík
Doplnený nový odsek – správa rizík
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Osobné údaje

správa rizík - komentár
Doplnený odsek obsahuje požiadavky na
 Implementáciu bezpečnostných opatrení
 Definovanie bezpečnostných rolí a ich obsahu
 Identifikáciu a autentizáciu osôb
 Riadenie prístupu do systému
 Záznam o prístupoch do systému
 Kontrolu účinnosti bezpečnostných opatrení
◦ Metodika
◦ Výkon



Manažment bezpečnostných incidentov
Havarijné plány (kontinuita činnosti)
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Osobné údaje
Záver







Zákon so širokým záberom (aj mimo verejnej správy)
Zvlášť citlivé údaje, význam ich ochrany porastie (krádeže identity,
zasahovanie do súkromia, marketing)
Prekryv s inými zákonmi
Požiadavky na ochranu údajov – štandardné
Nesúlad s normami, terminologické nezrovnalosti sa dajú odstrániť
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Informačné systémy verejnej správy




Zákon 275/2006 z.z. o informačných systémoch verejnej
správy
Sám o sebe je veľmi stručný, ale obsahuje ustanovenie § 3

(4) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné
b) zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných
systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného,
odborného a technického zabezpečenia,
c) zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,
i) zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so
štandardmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len "štandardy"),




Výnos MF SR č. 55/2014 z.z. o štandardoch pre ISVS obsahuje aj
bezpečnostné štandardy
Ochrana ISVS je koncipovaná širšie, v podstate sa vyžaduje
zavedenie ISMS (Systém manažmentu informačnej bezpečnosti)
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Informačné systémy verejnej správy




Výnos MF SR 55/2014 z.z. obsahuje podrobné Bezpečnostné
štandardy, ktoré vychádzali z normy ISO/IEC 27002:2005
Bezpečnostné štandardy popisujú požiadavky na
◦ Bezpečnostnú politiku
◦ Personálnu bezpečnosť
◦ Manažment rizík
◦ Kontrolné mechanizmy riadenia IB
◦ Ochranu proti škodlivému kódu
◦ Sieťovú bezpečnosť
◦ Fyzickú bezpečnosť
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Informačné systémy verejnej správy


Bezpečnostné štandardy Výnosu MF SR ďalej obsahujú
požiadavky na
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦





Aktualizáciu softvéru
Monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov
Periodické hodnotenie zraniteľností
Zálohovanie
Fyzické ukladanie záloh
Riadenie prístupu
Aktualizáciu IKT
Účasť tretej strany

Splnenie požiadaviek Bezpečnostných štandardov Výnosu si
vyžaduje zaviesť v organizácii ISMS, pokrývajúcej minimálne
ISVS organizácie
O ISMS sme už hovorili, preto len stručne
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Pre porovnanie

Norma ISO/IEC 27002:2013


13 oblastí
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Bezpečnostná politika
Organizačná bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Správa aktív organizácie (aj klasifikačná schéma a narábanie s fyzickými
médiami)
Riadenie prístupu k informáciám
Kryptografia (používanie kryptografických nástrojov)
Fyzická bezpečnosť
Prevádzková bezpečnosť (Operational security management)
Sieťová bezpečnosť
Manažment bezpečnosti systémov (životný cyklus)
Manažment vzťahov s dodávateľmi
Manažment bezpečnostných incidentov
Súlad so zákonmi, normami, vnútornou legislatívou a zmluvami
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Informačné systémy verejnej správy
Závery


ISMS podľa Výnosu nie je úplne kompatibilný s ISO normami
27001 a 27002
◦ Koncom roku 2013 ISO vydalo nové verzie týchto noriem
◦ Obsah noriem je zhruba rovnaký, redukcia opatrení, zmena
štruktúry noriem
◦ Výnos – inak štrukturovaný, chýbajú o.i. kryptografické opatrenia,
organizačná bezpečnosť, klasifikácia informácie a súlad s
legislatívou a štandardami;
◦ Posun významu niektorých oblastí (zálohovanie)







Dosah Výnosu porovnateľný so Zákonom na ochranu
osobných údajov
Veľmi podrobne špecifikované bezpečnostné štandardy
vychádzajúce z medzinárodných noriem
používa sa
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Utajované skutočnosti




Problematiku sme už rozoberali na predchádzajúcich prednáškach
Zákon 215/2004 a Vyhláška 339/2004 + ďalšie vyhlášky
Explicitne
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Fyzická bezpečnosť
Personálna bezpečnosť
Režimové opatrenia
Klasifikácia informácie a systémov
Narábanie s klasifikovanými informáciami (utajovanými skutočnosťami)
Nastavenie systémových prostriedkov
Správa systémov
Havarijné plány

Podrobnosti v štandardoch, ktoré sa zakladajú na otvorených
technických normách
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Utajované skutočnosti







Relatívne uzavretá oblasť
Bezpečnostné požiadavky na ochranu utajovaných skutočností sa
dajú zobraziť na dôvernosť, integritu, dostupnosť, autentickosť,
prípadne ďalšie štandardné bezpečnostné požiadavky
Špecifiká
◦ vyššia úroveň bezpečnostných záruk
◦ Iné typy opatrení
Poznámka. Popri manažérskych normách radu ISO/IEC 27000 by sa
pri ochrane utajovaných skutočností dali využiť certifikačné normy
(ISO/IEC 15408 a FIPS 140-2 alebo už 4)
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Iné




Je toho veľa, dosť na niekoľko ďalších prednášok
Dnes nestíhame
Dobrý zdroj Martin Maisner a kol. Základy práva informačných
technológií, Iura Edition, 2013
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦




Ochrana softvéru
Správa Internetu
Zmluvné aspekty IT
Ochrana informácií a dát
Riešenie sporov v oblasti IT
E-Commerce
Outsourcing
Počítačová kriminalita

Doplníme banky, e-Government, elektronický podpis,...
Kniha rovnakého rozsahu venovaná špeciálnej oblasti: Jansa L.,
Otevřel P. Softwarové právo, Computer Press, 2011

11. 11. 2014

83

Zákon o Informačnej bezpečnosti










IB potrebuje právnu podporu
Existujú čiastkové riešenia (problém - kompatibilita,
obmedzená pôsobnosť, presadzovanie)
Potrebujeme všeobecný zákon (lex generalis) pre IB
Legislatívny zámer zákona 2010
Systematická príprava
Medzitým zákon o e-gov
Novelizovaný Výnos MF o štandardoch
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
zjednotenie terminológie








Nová oblasť
Pôvodná terminológia – anglická
Veľa technických pojmov, ktoré nemajú slovenský ekvivalent
Zákon – len najdôležitejšie, ale povinnosť (MF?) udržiavať a
rozvíjať terminológiu
Ináč – Babylonská veža, nebudeme si rozumieť
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
kompetencie





Viacero štátnych orgánov sa podieľa na zaisťovaní ochrany
digitálneho priestoru SR
Explicitne spomenuté MF SR, MV SR, NBÚ SR
MF
◦ Koordinácia a riadenie ochrany digitálneho priestoru SR (s výnimkami)
◦ ISVS (klasifikácia, bezpečnostné štandardy, minimálne súbory opatrení,
pripojenie nových systémov)
◦ Internet (doména, riešenie veľkých bezpečnostných incidentov)
◦ Prieskumy stavu IB
◦ ENISA, Európska komisia – požadované informácie



MV
◦ Kritická infraštruktúra
◦ Počítačová kriminalita
◦ Vlastné IKT
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
kompetencie a povinnosti


NBÚ
◦ Utajované skutočnosti




Iné štátne orgány – zatiaľ neuvedené
CSIRT.SK – nie je štátny orgán, je organizačný útvar zriadený
MF SR (?)
◦
◦
◦
◦
◦



Riešenie bezpečnostných incidentov v digitálnom priestore SR
Národný a vládny CSIRT
Nahlasovanie bezpečnostných incidentov, koordinácia riešenia
Metodická pomoc, vzdelávanie, kontrola, monitoring a pod.
Spolupráca so zahraničím

Požiadavky na ďalšie CSIRT-y
◦ Bude ich treba viac
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
klasifikácia informácií a kategorizácia ISVS








Filozofia klasifikácie FIPS 199
Rozšírené kritériá (dôvernosť, integrita, dostupnosť, autentickosť)
Možno rozšíriť bezpečnostné požiadavky
2 alebo 3 kategórie systémov
Opatrenia – kombinácia Grundschutz BSI a FIPS 200, resp. NIST SP
800-53 a 53a
Možnosti úprav súborov opatrení podľa potreby
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
bezpečnosť ISVS počas životného cyklu





Komplexný pohľad na bezpečnosť ISVS (z historického hľadiska)
Viac možností riešenia (problémy nenarastú do neriešiteľných
rozmerov)
Ošetrenie známych problémov
◦ Špecifikácia bezpečnostných požiadaviek pred vývojom/obstaraním
systému
◦ Oddelenie vývojového a testovacieho prostredia
◦ Testovacie údaje
◦ Explicitné požiadavky na dodávateľa/tvorcu systému
◦ Akceptácia systému
◦ Prevádzka systému
◦ Vyradenie IS z prevádzky
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
riadenie IB





Riadenie IB – explicitné zavedenie ISMS
Štruktúra ISMS podľa ISO normy
Úroveň zodpovedajúca významu systémov v organizácii
Rozpracované na základe štandardov
◦ Bezpečnostný projekt
◦ Analýza rizík



Dôvod
◦ v rôznych legislatívnych normách
◦ Nejednoznačný výklad
◦ Problémy s kompatibilitou



Interoperabilita
◦ Prepájať možno len systémy s porovnateľnou úrovňou zabezpečenia



Štandardizácia
◦ Výnos MF SR, škoda nevyužiť, bude treba upraviť
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Zákon o Informačnej bezpečnosti
riadenie IB





Vzdelávanie v IB
Systematický prístup k vzdelávaniu u povinných osôb
MF znalostné štandardy
◦
◦
◦
◦
◦



Laici
Riadiaci pracovníci
Správcovia IKT
Bezpečnostní manažéri
Auditori IB

Osvedčenia s 3 ročnou platnosťou
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Zákon o Informačnej bezpečnosti


Bezpečnostné incidenty
◦ Postup pri riešení
◦ Nahlasovanie CSIRTu
◦ Spracovanie a využitie informácií o incidentoch



Bezpečnosť Internetu
◦ Správa Internetu na národnej úrovni (bezpečnostné požiadavky, ochrana
kritických systémov a pod.)
◦ Správa národnej domény
◦ ND.SK verejná nezisková organizácia



Bezpečnosť elektronickej verejnej správy
◦ Bezpečnostné požiadavky na systém, prostredníctvom ktorého sa
poskytuje elektronická služba, podobne pre



Kritický informačný systém
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Zákon o Informačnej bezpečnosti


Spam
◦ V duchu telekomunikačného zákona
◦ Sankcie



Kontrola IB
◦ Obsah, organizácia kontroly IB
◦ Postup pri kontrole
◦ Povinnosti a oprávnenia kontrolórov



Audit
◦
◦
◦
◦
◦
◦



V IB štandardná forma jednorazovej kontroly (zhody)
Ciele
Vnútorný audit
Nezávislý audit
Metodika
Nariadenie auditu

Sankcie
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Záver








Informatizácia mení celú spoločnosť
Legislatíva bude musieť tieto zmeny reflektovať
Nebudú stačiť čiastkové riešenia
Zákon o IB môže dať základy, ale tiež nevyrieši všetko
konkretizácia všeobecných princípov v konkrétnych oblastiach
(príklady Výnos MV a telekomunikačný zákon) a koordinácia
Koordinácia nie je potrebná len pri tvorbe zákonov, ale najmä pri ich
uplatňovaní.
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