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Informacja, podobnie jak inne ważne aktywa
Organizacji jest niezbędna dla jej działania
oraz stanowi dla niej wartość 

-
a więc powinna być odpowiednio chroniona!

BS ISO 27002:2005 



  

Informacja może być:Informacja może być:

➢ Utworzona
➢ Otrzymana
➢ Składowana
➢ Usunięta
➢ Przetwarzana
➢ Transmitowana
➢ Wykorzystana (właściwie lub nie)
➢ Uszkodzona
➢ Zagubiona
➢ Skradziona



  

Informacja może być:Informacja może być:
➢ Wydrukowana lub zapisana na papierze
➢ Przechowywana w pamięci masowej 
➢ Transmitowana pocztą zwykłą lub elektroniczną
➢ Prezentowana na urządzeniach video
➢ Publikowana na stronach WWW
➢ Przekazana ustnie

W każdym jednak przypadku, niezależnie od W każdym jednak przypadku, niezależnie od 
formy, jaką formy, jaką informacjainformacja przybiera oraz w jaki  przybiera oraz w jaki 
sposób jest przekazywana lub składowanasposób jest przekazywana lub składowana
wymaga odpowiedniej ochrony!wymaga odpowiedniej ochrony!

ISO/IEC 27002 (17799)



  

Czym jest bezpieczeństwo informacji ?Czym jest bezpieczeństwo informacji ?

➢ Zapewnieniem odpowiedniej jakości informacji

➢ Bezpieczeństwo informacji można osiągnąć stosując
różne strategie

➢ Wykorzystywane strategie powinny się wzajemnie
uzupełniać

➢ Celem bezpieczeństwa informacji jest zabezpieczenie
realizacji istotnych procesów przez Organizację

Bezpieczeństwa nie można kupić - Bezpieczeństwa nie można kupić - 
o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu! o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu! 



  

Czym jest bezpieczeństwo informacji ?Czym jest bezpieczeństwo informacji ?

Bezpieczeństwa nie można kupić - Bezpieczeństwa nie można kupić - 
o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu! o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu! 

➢ Bezpieczeństwo informacji może zapewnić jedynie 
architektura, w której urządzenia, systemy, programy,
wykrywanie podatności i zagrożeń współpracują ze sobą.

➢ Bezpieczeństwo nie może zasypiać! 
➢

➢ Dotyczy Ludzi, Procesów, Technologii i wykorzystuje 
polityki i procedury

➢

➢ Celem jest bezpieczeństwo LPT – a nie sprzętu !



  

Czym jest bezpieczeństwo informacji ?Czym jest bezpieczeństwo informacji ?

Ludzie Procesy

Technologie

Bezpieczeństwo
informacji



  

Ludzie – czyli kim jesteśmy?Ludzie – czyli kim jesteśmy?

Z informacją mają do czynienia:

➢ Akcjonariusze, właściciele, politycy
➢ Kadra zarządzająca
➢ Pracownicy
➢ Partnerzy
➢ Dostawcy usług
➢ Podwykonawcy
➢ Klienci, petenci, pacjenci...
➢ Prawnicy...



  

Procesy – czyli co robimy?Procesy – czyli co robimy?

Procesy to zestaw praktyk i procedur, które realizujemy
eksploatując system teleinformatyczny  

➢ System pomocy dla użytkowników (Help Desk)
➢ Zarządzanie dostępem do usług
➢ Raportowanie incydentów i zarządzanie nimi
➢ Zarządzanie dostępem
➢ Zarządzanie tożsamością
➢ Kontrola spełnienia wymagań prawnych
➢ Szkolenia...



  

Technologie – czyli czego używamy?Technologie – czyli czego używamy?

➢ Oprogramowanie
Systemy operacyjne, programy komunikacyjne, użytkowe
(ogólnego przeznaczenia i specjalistyczne)
Oprogramowania jako usługi (SaaS)

➢ Zabezpieczenia fizyczne
Elektroniczne systemy dostępu, klucze, karty, czytniki
biometryczne, kamery monitorujące...
Zabezpieczenia środowiskowe: systemy P-Poż, wentylacja,
klimatyzacja, zasilanie awaryjne..

➢ Urządzenia dostępowe
Komputery PC, Notebooki, Netbooki, PDA, Smarfony
Terminale, stacje sieciowe, stacje WWW, infokioski
Aparaty cyfrowe, drukarki, skanery, kopiarki...



  

Bezpieczeństwo informacji: Bezpieczeństwo informacji: 

1. Zabezpiecza informację przed zagrożeniami
2. Zapewnia ciągłość działania Organizacji
3. Minimalizuje straty finansowe
4. Wpływa na zwrot kosztów inwestycji
5. Zwiększa możliwości Organizacji

Przetrwanie Organizacji zależy od zapewnienia
bezpieczeństwa informacji



  

Bezpieczeństwo informacji powinno zapewnić: Bezpieczeństwo informacji powinno zapewnić: 

PoufnośćPoufność

IntegralnośćIntegralność

DostępnośćDostępność

Informacja jest dostępna tylko tym
użytkownikom, którzy otrzymali

odpowiednie uprawnienia

Informacja jest kompletna, nie
została w sposób niekontrolowany

zmieniona i jest wiarygodna

Uprawnieni użytkownicy mają
zapewniony dostęp do informacji

kiedy jej potrzebują (24x7)

ISO 27002:2005



  

Naruszenie bezpieczeństwa informacjiNaruszenie bezpieczeństwa informacji
prowadzi do: prowadzi do: 

➢ Utraty reputacji
➢ Strat finansowych
➢ Utraty kontroli nad własnością intelektualną
➢ Problemów prawnych (dane osobowe itp.)
➢ Utraty zaufania u klientów, partnerów, petentów...
➢ Kosztów związanych z przerwami w działalności

straty dobrej opiniistraty dobrej opinii



  

Bezpieczeństwo informacji to wyzwanieBezpieczeństwo informacji to wyzwanie
organizacyjne, a nie „problem informatyczny”organizacyjne, a nie „problem informatyczny”

Ponad 70% to zagrożenia wewnętrznePonad 70% to zagrożenia wewnętrzne

Ponad 60%winowajców dopuściło się naruszeniaPonad 60%winowajców dopuściło się naruszenia
procedur bezpieczeństwa po raz pierwszyprocedur bezpieczeństwa po raz pierwszy

Największe ryzyko: LudzieNajwiększe ryzyko: Ludzie

Najważniejszy kapitał: LudzieNajważniejszy kapitał: Ludzie



  

Zagrożenie Podatność

RYZYKO Informacja

Wartość
Wymagania

zabezpieczeń

Działanie

wykorzystuje

zwiększa zwiększa

zwiększa

zagraża

posiadaokreślawymusza

zabezpiecza

redukuje



  

Zagrożenie:Zagrożenie:

CzłowiekCzłowiek

MaszynaMaszyna

NaturaNatura

Utrata:Utrata:

PoufnościPoufności

IntegralnościIntegralności

DostępnościDostępności

Zagrożenia i ich skutkiZagrożenia i ich skutki

Zagrożenia mogą być przypadkowe lub powodowane
celowo. Jedynie zagrożenia powodowane przez ludzi
Mogą być zarówno przypadkowe, jak i celowe.



  

Zagrożenia i ich źródłaZagrożenia i ich źródła
Zagrożenie Przykłady

Błędy i pomyłki ludzkie Brak wiedzy, przeszkolenia, przypadki

Naruszenia praw autorskich Piractwo, przekraczanie licencji

Szpiegostwo lub kradzież danych Nieautoryzowany dostęp, kradzieże

Nieuprawnione korzystanie z informacji Szantaż, publikacja informacji

Sabotaż i wandalizm Uszkodzenie sprzętu lub/i informacji

Kradzieże Kradzież sprzętu, nośników z danymi

Ataki programistyczne Wirusy, konie trojańskie, blokada dostępu

Zakłócenia w dostawie usług Zasilanie, transmisja danych

Siły natury Ogień, powódź, huragan

Defekty sprzętowe i programowe Błędy w kodach, uszkodzenia

Błędy eksploatacyjne Brak aktualizacji, kontroli baterii 



  

Normy SZBI:Normy SZBI:

PN-ISO/IEC 27001
Technika informatyczna → Techniki bezpieczeństwa →
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji →
Wymagania

PN-ISO/IEC 17799 (ISO 27002)
Technika informatyczna → Techniki bezpieczeństwa →
Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem
Informacji

Norma ISO 27001 obejmuje ogółem 133 punkty kontrolne
podlegające sprawdzeniu podczas certyfikacji. ISO 27002
(w Polsce 17799) zalecenia obejmujące 11 obszarów.



  

11 11 obszarów SZBI:obszarów SZBI:

Polityka
bezpieczeństwa

informacji
Organizacja

bezpieczeństwa
informacji

Zarządzanie
aktywami

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Bezpieczeństwo
fizyczne

Zarządzanie
operacjami

i komunikacją

Kontrola
dostępu

Akwizycja, 
eksploatacja

i modernizacja

Zarządzanie
incydentami

Planowanie
ciągłości 
działania

Zgodność
z prawem

INFORMACJA

Poufność Integralność

Dostępność
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