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WSTĘP
To informacje, a nie zdarzenia których dotyczy zmieniają rzeczywistość gospodarczą. Ich wartość
jest nie do przecenienia, bowiem to one decydują o sukcesach i porażkach organizacji.
Jakość to spełnienie wymagań klienta; coraz częściej dotyczą one bezpieczeństwa informacji w
ujęciu systemowym. Spełnienie wymagań prawa jest niewystarczające, bowiem tak klienci jak
menedżerowie zwracają uwagę na konieczność oparcia rozwiązań systemowych o analizę ryzyka.
Niniejsza publikacja dotyczy zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w ujęciu systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001:20051. Jest to pierwsza próba
kompleksowego

ukazania

współcześnie

występujących

złożoności

zagadnień

dotyczących

bezpieczeństwa informacji. Podstawowym celem pracy jest przegląd aktualnie stosowanych
metodyk,

koncepcji

w

ramach

systemowego

zarządzania

bezpieczeństwem

informacji

wg

najbardziej powszechnego standardu ISO/IEC 27001:20052 w oparciu o proces szacowania ryzyka
bezpieczeństwa informacji. Na polskim rynku wydawniczym brak jest obecnie pozycji, która w
sposób całościowy opisuje zagadnienia związane z projektowaniem, implementacją, utrzymaniem i
rozwojem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dotychczasowe publikacje na ten
temat

są

niewystarczające

systemowym

podejściem

biorąc

do

pod

uwagę

zarządzania

zwiększone

zainteresowanie

bezpieczeństwem

informacji.

przedsiębiorstw

Gwałtowny

rozwój

technologiczny i szerokie wykorzystanie technologii informacyjnych w praktycznie większości
przedsiębiorstw,

spowodował

również

wzrost

zainteresowania

tematyką

bezpieczeństwa,

a

zwłaszcza bezpieczeństwa informacji. Coraz częściej menedżerowie zwracają uwagę na wartość
jaką generuje informacja dla przedsiębiorstwa (jej posiadanie, przetwarzanie, wykorzystywanie,
modyfikowanie).3 Telepraca, zwiększona mobilność pracowników, outsourcing, zatrudnianie na
kontraktach, płaskie struktury w organizacjach, nieustannie zmieniające się stosunki w biznesie
nawiązywane bardzo szybko na krótki okres, przedsięwzięcia podejmowane w obszarach nie tylko
nowych technologii gdzie nawiązywana jest ścisła współpraca między firmami, które mają krótką
historię to dzisiejsza rzeczywistość z jaką muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa.
Tematyka związana z bezpieczeństwem informacji nie jest nowym zagadnieniem, jednakże
próby podejmowane w zakresie systemowej standaryzacji praktyk bezpieczeństwa informacji
trwają dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W praktyce gospodarczej
kompleksowa dbałość o bezpieczeństwo informacji jest zagadnieniem nowym, jednak skala i zakres
problemów powstających w wyniku nieuwzględniania ryzyk wynikających m.in. z utraty aktywów
informacyjnych nie może zostać niezauważona.
Liczba przeprowadzonych dotychczas w Polsce akredytowanych certyfikacji systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji jest jeszcze stosunkowo niewielka w porównaniu np. do innych
wiodących znormalizowanych systemów zarządzania4. Wynika to przede wszystkim ze złożoności
samego zagadnienia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, nakładów jakie trzeba
ponieść, ale przede wszystkim z niedostatecznej świadomości. Na świecie zaobserwować można
jednak dynamiczny wzrost liczby wydanych certyfikatów w tym zakresie. W naszym kraju jednostki

1

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) i IEC (Międzynarodowa Komisja
Elektrotrechniczna) tworzą system normalizacji międzynarodowej.
2
Por także: Information Security Forum’s (ISF) – The Standard of Good Practice for Information
Security; ISO/IEC 27002 Information Technology – Security Techniques – Code of practice for
information security management, ISO, 2005.
3
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród 1230 organizacji z 51 krajów przez
Ernst&Young dotyczących bezpieczeństwa informacji w latach 2003, 2004, 2005.
4
Wg The ISO Survey Certifications 2007, ISO, 2008 – certyfikaty ISO 9001 – 9184; ISO 14001 –
1089; ISO/TS 16949 - 392
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certyfikacyjne ciągle jeszcze zbierają doświadczenia, kształcą asesorów i audytorów wiodących.
Uczą się tak przedsiębiorstwa, jak również jednostki doradcze i certyfikujące.
Intencją autorów jest nie tylko uporządkowanie i ukazanie w nowym świetle Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i pojęć, odnoszących się stricte do szacowania ryzyka
bezpieczeństwa informacji, lecz także ułatwienie zrozumienia złożonej istoty i ograniczeń ISMS5.
Znajomość omawianych aspektów daje możliwość przeniesienia opisanych zagadnień na grunt
praktyki gospodarczej.
Publikacja ma pokazywać z jednej strony próby standaryzacji procesu szacowania ryzyka, z
drugiej strony również możliwości i korzyści jakie w praktyce może dać systemowe zarządzanie
ryzykiem bezpieczeństwa informacji.
Książka jest efektem zdobytego na przestrzeni kilku lat doświadczenia w trakcie procesu
koordynacji projektów wdrożeniowych w polskich przedsiębiorstwach w zakresie projektowania i
utrzymywania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o standard ISO/IEC
27001:20056.
Wszystkie dane empiryczne (case study, przykłady rozwiązań, raporty, dokumentacja
systemowa), które zostaną wykorzystane w niniejszej pracy mają pokazać praktyczne aspekty
projektowania

i

utrzymywania

systemu

zarządzania

bezpieczeństwem

informacji

w

przedsiębiorstwie. Prezentowane Listy pytań mogą być wykorzystane przy auditowaniu ISMS.
Treść pracy została ujęta w pięciu rozdziałach:
Rozdział 1 poświęcony został zagadnieniom szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji,
począwszy od znaczenie informacji, definicji, cyklu życia informacji, cyklu życia bezpieczeństwa
informacji a na cechach bezpieczeństwa informacji kończąc. Zaprezentowane zostały również
elementy bezpieczeństwa, typy zagrożeń, przykłady podatności, sposoby zabezpieczeń, wymagania
prawne

w

polskim

ustawodawstwie

odnośnie

bezpieczeństwa

informacji,

korzyści

dla

przedsiębiorstw wynikających z ochrony informacji.
Rozdział 2 jest swoistym modelowym ujęciem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji. Zawarte w nim zostały definicje, wymagania normatywne międzynarodowego standardu
w zakresie bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2005, wymagania prawne i biznesowe. Krok
po kroku czytelnik będzie mógł zapoznać się ze strukturą i kluczowymi zagadnieniami będącymi
fundamentem
Zaprezentowane

do

funkcjonowania

zostaną

„dobre

systemu

praktyki”

zarządzania

stosowane

w

bezpieczeństwem

przedsiębiorstwach

informacji.

posiadających

certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Rozdział 3 to interpretacja wymagań międzynarodowego standardu ISO/ IEC 27001 w tym
wymagań dotyczących zabezpieczeń w ISMS. W tej części czytelnik zapozna się ze wszystkimi
koniecznymi rozwiązaniami, które zostały opisane na przykładach. Ten fragment jest istotny tak w
przypadku kiedy organizacja postawiła sobie cel – wdrożenie i certyfikację ISMS w oparciu o
niniejszy standard, jak również kiedy zamierza podnieść poziom bezpieczeństwa informacji –
traktując ISO/ IEC jako zbiór wytycznych.
Rozdział 4 jest skoncentrowany wokół procesu szacowania ryzyka – osnowy zarządzania
bezpieczeństwem informacji. Niniejszy rozdział miał za zadanie ukazać całe spectrum teoretycznych
koncepcji, praktycznych metodyk i podejść do szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.

5

ISMS (Information Security Management System) = SZBI – System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji
6
Jacek Łuczak pełnił rolę kierownika projektów w wielu organizacjach odpowiadając za wdrożenie
SZBI w oparciu o ISO/IEC 27001, ISF oraz wymagania korporacyjne; Marcin Tyburski specjalizuje
się w zarządzaniu ryzykiem oraz wsparciem informatycznym w ramach SZBI.
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Scharakteryzowane zostały metody mające zastosowanie w procesie szacowania ryzyka (ISO TR
13335-3, CRAMM, FMEA, MEHARI, OCTAVE).
Rozdział także dotyczy identyfikacji, klasyfikacji informacji, analizy ryzyka, wyznaczania
poziomów akceptowalnych i nieakceptowanych, planów minimalizacji ryzyka i planów ciągłości
działania.
Rozdział

5

(empiryczny)

bazuje

na

konkretnym

przypadku

procesu

zarządzania

bezpieczeństwem informacji w polskiej firmie informatycznej posiadającej certyfikowany system
zarządzania

bezpieczeństwem

informacji. Uzyskane

wyniki służą

jako

dane

wejściowe

do

konstruowania planów minimalizacji ryzyka, postępowania z ryzykiem, budowy planów ciągłości
działania.
Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni wyższych
(zwłaszcza kierunków menedżerskich i informatycznych) oraz wszystkich osób zainteresowanych
tematyką bezpieczeństwa informacji chcących pogłębić wiedzę w niniejszym zakresie. Ze względu
na zawarte interpretacje wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być
wykorzystana przez organizacje planujące wdrożenie i certyfikowanie ISMS, czy też zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa informacji.
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Rozdział 1
Bezpieczeństwo informacji
1 Znaczenie informacji
Informacja zawsze była i jest jedną z najcenniejszych wartości dla człowieka, instytucji,
państwa, gospodarki, kultury czy społeczeństwa. Od niepamiętnych czasów ludzkość w zdobywaniu
informacji upatrywała użyteczne narzędzie sprawowania władzy. To zdobywanie jest przejściem od
informacji traktowanej jako wiedza, do informacji powiązanej z działaniem lub decyzją, do
informacji będącej bronią w wojnie informacyjnej.7 Stąd też w otaczającym nas świecie można
zaobserwować pewien rodzaj ambiwalencji. Związany jest on z tym, że z jednej strony informacje
staramy się chronić, natomiast z drugiej strony występują działania zakrojone na dużą skalę,
związane z jej udostępnieniem szerokiemu odbiorcy.
Już w kulturach starożytnych uważano, że informacje należy chronić; stąd szyfry, kody,
niewidzialne atramenty, tajni kurierzy itp. Wyrafinowane sposoby zdobywania i ukrywania
informacji są starsze niż początki państw. Dla przykładu w starożytnych Chinach Konfucjusz (VI w
p.n.e.) i Sun Tsu (V w p.n.e.) uważali zdobywanie informacji jako podstawową oręż w wojnie8. W
historii ludzkości znaleźć można wiele przykładów ochrony informacji strategicznych np.:
§

Chińczycy strzegli tajemnicy produkcji jedwabiu przez około 2000 lat. Przez ten czas Chiny
miały monopol na produkcję jedwabiu, który eksportowały tzw. Jedwabnym Szlakiem.
Każdego kto zdradziłby tajemnicę jego wyrobu, czekał wyrok śmierci.

§

1500 r p.n.e. pewien mezopotamski skryba strzegł tajemnicy porcelany. Przepis zaszyfrował
pismem klinowym na glinianej tabliczce.9
Bez wątpienia najbardziej poszukiwanym zasobem w dzisiejszych czasach jest informacja.

Wprowadzanie technologii informatycznych i komputerowych oraz coraz powszechniejsze ich
wykorzystanie, doprowadziło do sytuacji, w którym ma miejsce nieskrępowana wymiana informacji
pomiędzy oddalonymi od siebie podmiotami i nie mają znaczenia logistyczne uwarunkowania.
Technika

umożliwia

równocześnie

szybkie

i

poprawne

gromadzenie,

przechowywanie,

przetwarzanie i przekazywanie informacji w wielu dotychczas nieosiągalnych płaszczyznach i
aspektach10. Jak podaje w swej pracy Trzecia fala Alvin Toffler (amerykański pisarz i futurysta)
przepływ i wymiana informacji stają się naczelnym czynnikiem wytwórczości i władzy człowieka.
Burzliwy i bardzo dynamiczny rozwój technik informatycznych, jak również rosnąca w tempie ilość
przetwarzanych danych wymusiły poszukiwanie rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzać
informacją z uwzględnieniem ryzyk jakie się z tym związane.
Logika gospodarki rynkowej sprawia, że przedsiębiorstwa oceniane są przez inwestorów
głównie przez pryzmat ich zdolności do generowania dochodów, czemu oprócz właściwego
wyposażenia majątkowego służy wiele innych składników, między innymi właściwa organizacja
7

I. Krysowaty, P. Niedziejko, Informacja w systemach IT jako towar strategiczny, w:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Instytutu
Technologii Eksploatacyjnej, Radom 2006, s. 115
8
Zalecenia Sun Tsu odnośnie sztuki prowadzenia wojny można świetnie odnieść do rzeczywistości
panującej pomiędzy przedsiębiorstwami w gospodarce, wg D. G. Krause, Sztuka wojny w biznesie,
Helion, Gliwice 2004
9
I. Krysowaty, P. Niedziejko, Informacja w systemach IT jako towar strategiczny, w:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Instytutu
Technologii Eksploatacyjnej, Radom 2006, s. 115-116
10
I. Krysowaty, P. Niedziejko, Bezpieczeństwo IT jako usługa kształtująca wartość i jakość
informacji, w: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. J. Żuchowski,
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacyjnej, Radom 2006, s. 278
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produkcji

i

system

zarządzania,

konkurencyjność

wyrobów,

profesjonalizm

zatrudnionych

pracowników, oraz elementy mające często charakter pozamaterialny, pozwalający jednak na
tworzenie tak zwanej wartości reputacji (ang. goodwill).11 Obserwując zachowania inwestorów na
giełdzie, zauważyć można, że rynek nie reaguje na konkretne zdarzenia, lecz na informacje o
zdarzeniach. To ona tak naprawdę bezpośrednio sprawia, że akcje (a tym samym wartość rynkowa
danej spółki) podlegają różnym wahaniom. Informacje o: podziale akcji (split), zmianie polityki
dywidend, dodatkowej emisji papierów wartościowych, wykupie akcji własnych, fuzji czy przejęciu,
dają impuls inwestorom do podjęcia decyzji portfelowych zanim dane zdarzenie zostanie
urzeczywistnione.12
Informacja i umiejętność jej pozyskania stają się kluczowym elementem warunkującym
sukces w prowadzeniu biznesu i utrzymaniu konkurencyjności. Dlatego też informacja powinna być
zaliczana do aktywów biznesowych i w odpowiedni sposób chroniona przed zagrożeniami. 70%
organizacji jakie miały siedziby w WTC w Nowym Yorku, wskutek zamachu terrorystycznego i
utraty danych zbankrutowały.13
1.1 Definicja informacji
Zanim przejdziemy do dokładniejszej analizy problemów związanych z tematem niniejszej
pracy zatrzymajmy się przez chwilę nad pojęciem samej informacji jako takiej. Informacja
etymologicznie wywodzi się z łacińskiego słowa informatio, co oznacza – wyobrażenie, wizerunek,
zarys, pojęcie.14 Pojęcie to jest jednak wieloznaczne, bowiem funkcjonuje w języku potocznym i
występuje w wielu dziedzinach nauk, co stwarza obecnie wiele problemów definicyjnych. W
zależności od kontekstu i obszarów nauki można wyodrębnić różne jej znaczenie, uwarunkowane
określonym punktem postrzegania rzeczywistości. Trudno wskazać definicję, która odpowiadałaby
potrzebom przynajmniej kilku obszarom dziedzin życia społecznego.
Niektórzy badacze ekonomii twierdzą, że informacja to wiedza potrzebna do określenia i
realizacji zadań, służących do osiągnięcia celów organizacji. W tej definicji podkreślony jest czynnik
wartości dla organizacji. Inne definicje głoszą, że informacja to właściwość wiadomości lub sygnału,
polegająca na zmniejszeniu nieokreśloności lub niepewności co do stanu albo dalszego rozwoju
sytuacji, której wiadomość dotyczy.15 Definicja ta odwołuje się natomiast do zmniejszenia stanu
niewiedzy (niepewności). Są też ujęcia odróżniające termin dane od pojęcia informacji rozumianej
jako dane przetworzone, z nadanymi cechami charakterystycznymi, mające wartość dla jednostki
(np. wartość w procesie decyzyjnym).16
W dawnym języku potocznym, pojęcie informacja, definiowano jako uświadomienie,
nauczanie, nauka17. Współcześnie, Komputerowy Słownik Języka Polskiego definiuje informację

11

R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku,
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2002, s. 14
12
Henryk Gurgul w swojej pracy Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006 poświęconej teorii analizy zdarzeń (ang. event study analysis) szczegółowo przedstawia
wpływ zdarzeń (a tym samym wpływ informacji) na zmiany cen i wolumenu obrotów walorów na
podstawie niemieckiego rynku akcji.
13
B. Cienińska, J. Łunarski, R. Perłowski, D. Stadnicka, Systemy zarządzania bezpieczeństwem w
przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 69
14
K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1996
15
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1997,
s. 21
16
K. Kolegowicz, w : Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Borowiecki, M.
Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003, s. 54 i literatura tam cytowana; B. Nogalski, B. M. Surawski,
Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, op. cit., s. 204
17
M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1951

Strona 8 z 215

J. Łuczak, M. Tyburski - SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZESTWEM INFORMACJI wg ISO/IEC 27001:2005

jako powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś wiadomość, wskazówka, pouczenie.18
Internetowa encyklopedia Wikipedia natomiast wyróżnia dwa podstawowe określenia informacji:
§

informacja obiektywna jest rozumiana jako pewna własność fizyczna lub strukturalna obiektów
i mierzona jest stopniem prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia,

§

informacja subiektywna jest używana do określenia tego, co ludzki umysł może przetworzyć i
wykorzystać do własnych celów.19
W literaturze przedmiotu przytaczanych jest wiele innych definicji, m.in.: Informacja to

czynnik, który zmniejsza skalę niewiedzy o danym zjawisku oraz umożliwia podjęcie właściwej
decyzji

lub

sprawniejsze

działanie.20 Informacja

jest

źródłem

wiedzy,

której

odpowiednie

wykorzystanie daje nam władzę. Im bardziej wiarygodna informacja i im więcej jej jest, tym
bardziej wzrastają szansę na optymalną decyzję.21
Bardzo ciekawą i szeroką definicję informacji przedstawia natomiast M. Maciejewski.
Informacja to utrwalony w dowolny sposób (także w pamięci człowieka) komunikat (wiedza,
świadomość) o jakimś fakcie. Innymi słowy, jest zgromadzona, zakodowana wiedza o czymś,
zakodowany komunikat o fakcie. Komunikat może być utrwalony w sposób materialny (także
elektroniczny – na nośniku danych) i możliwy do odczytania przez inne osoby oraz w sposób
niematerialny, niemożliwy do odczytania przez inne osoby – w pamięci człowieka.22
Warto też zwrócić uwagę na inną uniwersalną definicję

przyjętą w ramach OAIS (Open

Archival Information System) i wykorzystywaną między innymi przez NASA. Wg tej definicji
informacja to wiedza dowolnego rodzaju, którą można się dzielić, niezależnie do formy (fizykalnej,
cyfrowej), użytej dla jej wyrażenia (reprezentacji). Z kolei dane (data) stanowią zgodnie z tym
ujęciem formy reprezentacji konkretnej informacji. Dostęp do informacji jest więc możliwy dla
odbiorcy, który dysponując danymi, interpretuje je zgodnie z zasadami dotyczącymi konkretnej
formy reprezentacji.23
Standard ISO/IEC 17779:2005, który jest zbiorem dobrych praktyk do zastosowania w
Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, bardzo pobieżnie traktuje jej definicyjne
ujęcie. Wg normy informacja określona jest jako aktyw, który ma dla instytucji wartość i dlatego
należy go odpowiednio chronić24. Dodatkowo opisywane są rożne formy występowania informacji,
które może przybierać takie jak:
§

wydrukowana,

§

pisemna,

§

elektroniczna,

§

wiadomość elektroniczna,

§

pliki audyo i video,

§

ustna.

18

Komputerowy Słownik Języka Polskiego, WP PWN, Warszawa 1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/informacja (13 luty 2007)
20
red. naukowa M. Witkowska, K. Cholawo-Soszoch, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój,
wyzwania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 99
21
P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne jako system cybernetyczny, Uczelniane
Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 23
22
M. Maciejewski, Prawo informacji – zagadnienia podstawowe, w: Prawo informacji. Prawo do
informacji, pod red. W. Góralczyka jun., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i
Zarządzania im. Leona Koźmińkiego, Warszawa 2006, s. 31
23
L. Reich, D. Sawyer, Archiving Referencing Model, White Book, Issue 5, CCSDS 1999
24
ISO/IEC 17799:2005 Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security management, ISO, 2005, s. 9
19
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Dane i informacje występują także w różnej strukturze. C.W. Axelord, J.L. Bayuk oraz D. Schutzer
zwracają uwagę na trzy modele danych: zorientowane na obiekty, relacje i hierarchiczne.25
Rys. Q. Modele danych
a.

Model zorientowany na obiekty

rejestr
kredyt
debet

opis księgi
głównej
konto

klient
nazwa
adres

b.

Model relacji
karta

rejestr
konto
kredyt
debet

opis konta

c.

saldo

klient

kategoria
saldo początkowe
saldo końcowe

nazwa
adres
konto

Model hierarchiczny
Projekty - 2009
ISMS
klient 1
ISO 9001
klient 2
ISO 14001
...
ISO/TS 16949
SA 9000

Źródło: m.in. Axelrod C.W., Bayuk J.L., Schutzer D., Enterprise Information Security and Privacy,
Artech House, Inc., Norwood 2009, s. 70
Standard koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, sposobach zabezpieczenia.
Całkowicie pomijana jest teoria mówiąca czym jest informacja i jakie działania można na niej
25

Axelrod C.W., Bayuk J.L., Schutzer D., Enterprise Information Security and Privacy, Artech
House, Inc., Norwood 2009, s. 70
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wykonać. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ uświadomienie sobie czym jest informacja i co
można z nią zrobić, pomaga przy dalszych rozważaniach na temat szacowania ryzyka informacji i
wyboru zabezpieczeń.
1.2 Cykl życia informacji
Informacji ma swoisty cykl życia. Na początku informacja powstaje. Następnie można ją
przekazać, przetworzyć (zmodyfikować), kopiować. Informację można wykorzystać, przechowywać,
gromadzić. Informację można utracić albo zniszczyć. W kwestii dyskusyjnej pozostaje możliwość
uszkodzenia informacji. Nośnik przechowujący informację może prędzej zostać zniszczony, przez co
informacja zawarta na tym nośniku ulega zniszczeniu. Rysunek 1 obrazuje wszystkie możliwe
sposoby działań, które mogą przekształcać informację.
Rys. 1. Cykl życia informacji

utworzyć

przetwarzać

przekazywać

kopiować

wykorzystać
uszkodzić

przechowywać

utracić

zniszczyć

Źródło: Opracowanie własne.
M. Egan, T. Mather wprowadza pojęcie cyklu życia bezpieczeństwa informacji (rys. BBBB).26
Rys. BBBB. Cykl życia bezpieczeństwa informacji

1. Mierz swój program
2. Udoskonalaj swój program
3. Zarządzaj swoim programem

pomiar
zarządzanie

doskonalenie

Źródło: m.in. Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information Security. Threats, Challenges
and Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s. 32

26

Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information Security. Threats, Challenges and
Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s. 32
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Przywołuje funkcje: zarządzanie, pomiar i doskonalenie.
M. Egan oraz T. Mather zwracają uwagę na tożsamość informacji w ramach elementów cyklu jej
życia – uwierzytelniania, autoryzacji i ewidencjonowania.27
Rys. K. Zarządzanie tożsamością informacji
CRM

ło a
as ik
i h wn
o
ID tk
y
uż

zabezpieczenie

uwierzytelnienie

uż I D
yt i h
ko a
w sło
ni
ka

ERP

ewidencjonowanie

ło a
as ik
i h wn
o
ID tk
y
uż

HRIS

uż ID
yt i h
ko a
w sło
ni
ka

autoryzacja

Email

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information
Security. Threats, Challenges and Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s.155
2 Istota bezpieczeństwa informacji
Bezpieczeństwo informacji jest dość młodym pojęciem z pogranicza techniki, organizacji i
prawa. Przewodnik dotyczący systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC
17799:2005 definiuje je jako zachowanie trzech cech informacji: poufności (confidentiality),
spójności (integrity) oraz dostępności informacji (availability). W odróżnieniu od poprzedniej edycji
normy z 2000 roku, obecnie standard zwraca uwagę również na zachowanie takich cech jak:
rozliczalność (accountability), autentyczność (authenticity), niezaprzeczalność (non-repundation) i
niezawodność (reliability). Niemniej te trzy cechy bezpieczeństwa informacji stanowią trzon dla
budowy Systemu Bezpieczeństwa Informacji.
Waga znaczenia zasady: poufności, integralności i dostępności w każdej organizacji będzie
się różnorodnie przedstawiać. Dla instytucji rządowych, konsultingowych, bankowych istotne
znaczenia ma poufność, wyciek informacji do osób trzecich podważa reputację firmy na rynku.
Organizacje opracowujące badania statystyczne, raporty, nie mogą popełnić pomyłki, gdyż może to
bardzo negatywnie wpłynąć na ich wiarygodność. Dla nich najważniejsza będzie integralność w
procesie przetwarzania danych. Dostępność jest najistotniejszym warunkiem funkcjonowania dla
wszystkich organizacji z sektora usług, gdzie krótka przerwa w działaniu biznesu powoduje
lawinową stratę finansową, np. usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, sklepy internetowe.
M.E. Whitman oraz H.J. Mattord zwracają uwagę na istotę i wzajemne relacje składników
bezpieczeństwa informacji.28
27

Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information Security. Threats, Challenges
and Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s.155
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Rys. BB. Składniki bezpieczeństwa informacji
bezpieczeństwo
informacji

bezpieczeństwo
sieci

polityka

zarządzanie
bezpieczeństwem
informacji

bezpieczeńtswo danych i
komputerów

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 5
Zaliczają do nich: bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo danych i komputerów, zarządzanie
bezpieczeństwem informacji – i zwracają uwagę na konieczność ustanowienia w tym względzie
polityk.
Poufność, integralność i dostępność – to elementy bardziej szczegółowe – leżące u podstaw
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nieco inne ujęcie „architektury bezpieczeństwa”.

te
ch
no
lo
g

ia

Rys. CC. Model bezpieczeństwa NSTISSC

ed
uk
ac
j

a

poufność

po
lit
yk
a

integralność

dostępność
przechowywanie

przetwarzanie

transmisja

28

Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 5
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Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 5
C.W. Axelrad, J.L. Bayuk oraz D. Schutzer wskazują na bardzo rozbudowaną mapę źródeł wymagań
kształtujących podejście do bezpieczeństwa informacji (rys. AAAA).29
Rys. AAAA. Źródła wymagań kształtujące podejście do bezpieczeństwa informacji
Rządowe organy
wykonawcze i
ustawodawcze

Agencje
nadzorcze,
egzekwujące
przepisy prawa

Regionalne
instytucje
rządowe

Krajowe agencje
wojskowe i
wywiadowcze

Krajowe agencje
sprzymierzone
(non-profit)

Rządowe forum
gospodarcze

Organizacje ds.
standardów
bezpieczeństwa
informacji (non-profit)

Kontakty z
klientami
Dostawcy usług
finansowych
(np. VISA)

Niezależne biura
księgowe

Orzecznictwo
sądowe

Indywidualne
przedsiębiorstwa

Główni dostawcy
usług IT

Forum gospodarcze
sponsorowane ze
środków prywatnych

Drobni dostawcy
usług
specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Axelrod C.W., Bayuk J.L., Schutzer D., Enterprise
Information Security and Privacy, Artech House, Inc., Norwood 2009, s. 68
Dla jednych organizacji nie będzie ona kompletna, dla innych zdecydowanie przewymiarowana.
Właśnie specyfika firmy powinna rzutować na cele, a te na architekturę sposobu postępowania z
ryzykiem, a wcześniej na zrozumienie definicji bezpieczeństwa informacji.
2.1 Poufność
Najczęściej kiedy mówimy o bezpieczeństwie informacji w potocznym tego słowa znaczeniu,
mamy na myśli przede wszystkim zachowanie poufności. Wg normy ISO/IEC 27001 poufność
oznacza zapewnienie, iż informacja jest dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych, posiadających
odpowiednie prawa dostępu.30 Innymi słowy poufność można rozumieć jako zdolność do
udostępniania

informacji

do

wspólnego

użytkowania

przez

wiele

osób

i

jednocześnie

nieudostępnianie jej tym osobom, które nie powinny się z daną informacją zapoznać. Dodatkowo

29

Axelrod C.W., Bayuk J.L., Schutzer D., Enterprise Information Security and Privacy,
Artech House, Inc., Norwood 2009, s. 68

30

ISO/IEC 17799:2005 Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security management, ISO, 2005, s.9
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zachowanie poufności ma uniemożliwić wykrycie źródła nadania, miejsca przeznaczenia danych,
częstotliwości, długości i innych cech przesyłania.31
Przez to, że utrata poufności może zaistnieć podczas postępowania z informacją
(niszczenie, kopiowanie, przechowywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie), organizacje stosują
szereg zabezpieczeń. Bezpośrednim sposobem zapewnienie poufności jest szyfrowanie danych.
Procedury uwierzytelnienia, ograniczania uprawnień dostępu czy ograniczanie fizycznego dostępu
do systemu komputerowego są środkami pośrednimi, prowadzącymi do osiągnięcia tego celu.
Pomimo

stosowania

jednak

różnego

rodzaju

środków

zapewniających

poufność,

istnieje

niebezpieczeństwo przypadkowego lub celowego jej naruszenia. W związku z tym system ochrony
powinien nie tylko zapewniać poufność, lecz także gwarantować możliwość wykrycia prób i
przypadków jej naruszenia.32
Utrzymanie poufności wymaga ograniczenia dostępu i zezwolenia na dostęp tylko
uprawnionym użytkownikom. Kluczowym aspektem dla zachowania poufności jest określenie
zamkniętej listy osób, którzy to mogą zapoznać się z daną informacją.
Niektóre informację są poufne (czyli muszą być chronione) z tego względu, że:
§

są własnością firmy,

§

odpowiednia ustawa nakazuje wymóg poufności,

§

mogą wystąpić negatywne skutki w przypadku ujawnienia danej informacji (straty finansowe,
utrata wizerunku, zmniejszenie sprzedaży, utrata części (kluczowych) klientów).
Zdolność utrzymania (zachowania) poufności przez organizację opiera się zasadniczo na

zarządzaniu

sklasyfikowaną

informacją.

W

momencie

kiedy

organizacja

ustali

konkretne

informacje, które wymagają ochrony poufności, możliwe jest wprowadzenie zasad i metod
postępowania z daną informacji. Dotyczy to przede wszystkim:
§

oznaczania informacji, czyli w jaki sposób użytkownicy mają identyfikować ważne informacje,

§

kopiowania informacji, czyli kto jest uprawniony do powielania treści informacji,

§

przechowywania, czyli jakie formy archiwizowania są dopuszczania,

§

niszczenia, czyli jednoznaczne określenie właściciela informacji, który jest odpowiedzialny za
daną

informację,

sposobu

niszczenia

wersji

papierowej,

elektronicznej,

nośników

przechowujących informację,
§

udostępniania, czyli ustalenie kto może z daną informacją się zapoznać, i w jaki sposób może
się nią posługiwać oczywiście po uprzednim potwierdzeniu tożsamości danej osoby (forma
ustna, elektroniczna, zasady przekazywania poprzez komunikatory internetowe, SMSy,
uregulowanie zasad dystrybucji wersji papierowej, korzystanie z usług poczty polskiej (listy
zwykły, polecony, priorytet), kurierów itp.
Poziom poufności informacji można wyznaczyć na podstawie wartości tej informacji. Dzieje

się tak na przykład w przypadku posiadania danych osobowych o pracownikach czy klientach, a
poziom poufności jest szacowany wówczas na podstawie wartości, jaką mają dla instytucji.
Odpowiedzialność cywilnoprawna firmy obejmuje także szkody poniesione przez osoby fizyczne w
przypadku ujawnienia ich danych. Instytucja musi utrzymywać poufność z tych względów, a także
w celu zabezpieczenia firmy przed działaniami prawnymi skierowanymi przeciwko niej.33

31

B. Cienińska, J. Łunarski, R. Perłowski, D. Stadnicka, Systemy zarządzania bezpieczeństwem w
przedsiębiorwstwie, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 71
32
B. Cienińska, J. Łunarski, R. Perłowski, D. Stadnicka, Systemy zarządzania bezpieczeństwem w
przedsiębiorwstwie, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 71
33
Pipkin D.L., Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s.
194
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Przykładem do konstruowania systemu klasyfikowania informacji, danych, sprzętu może
posłużyć rozwiązanie amerykańskich sił zbrojnych. W dokumencie Trusted Computer Standards
Evaluation Criteria, znanym także jako Orange Book, Departament Obrony USA zdefiniował siedem
poziomów bezpieczeństwa komputerowego systemu operacyjnego. Różne poziomy określają różne
sposoby zabezpieczania sprzętu, oprogramowania i danych. Klasyfikacja ma charakter zawierania,
co oznacza, że wyższe poziomy mają wszystkie cechy poziomów niższych.
§

D1 - Najniższy poziom bezpieczeństwa określający także całkowity brak wiarygodności
systemu.

Poziom

ten

nie

wymaga

certyfikacji,

bowiem

oznacza

on

po

prostu

brak

jakichkolwiek zabezpieczeń. Naszym zdaniem do tej klasy należą także systemy pozornie
bezpieczne. Przykładem jest procedura autoryzacji dostępu w sieciowych komputerach
Microsoft Windows. Użytkownik pytany jest o identyfikator i hasło, ale wystarczy podać
dowolne dane i też mamy dostęp do lokalnych zasobów komputera. Trochę lepiej wygląda w
tym przypadku zabezpieczanie swoich zasobów przed dostępem z innych komputerów w sieci i
z tego punktu widzenia Microsoft Windows nie należą do klasy D1.
§

C1 - Jest to najniższy poziom bezpieczeństwa. System operacyjny kontroluje uprawnienia
użytkowników do odczytu i zapisu plików i kartotek oraz dysponuje mechanizmem autoryzacji
dostępu. System taki nie ma na ogół zdefiniowanego tzw. super-użytkownika (np. w UNIX
root) lub użytkownik taki nie jest bardziej bezpieczny niż pozostali. C1 jest także pozbawiony
mechanizmów rejestrowania zdarzeń (audyting, logging).

§

C2 - Poziom ten gwarantuje automatyczne rejestrowanie wszystkich istotnych - z punktu
widzenia bezpieczeństwa - zdarzeń i zapewnia silniejszą ochronę kluczowych danych
systemowych takich jak np. baza danych haseł użytkowych.

§

B1 - Klasa ta obsługuje bezpieczeństwo na kilku poziomach takich jak tajne i ściśle tajne. Ma
wdrożone mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do zasobów systemu, co może np.
sprowadzić się do braku możliwości zmiany charakterystyki dostępu do plików i kartotek przez
określonego użytkownika.

§

B2 - Poziom wymaga przypisania każdemu obiektowi systemu komputerowego etykiety
bezpieczeństwa

określającej

status

tego

obiektu

w

odniesieniu

do

przyjętej

polityki

bezpieczeństwa (np. gdy obiekt użytkownik żąda dostępu do obiektu plik system ochrony
akceptuje lub odrzuca to żądanie na podstawie porównania zawartości etykiet bezpieczeństwa
tych obiektów). Etykiety te mogą zmieniać się dynamicznie w zależności od tego co jest
aktualnie użytkowane.
§

B3 - Jest to rozszerzenie problemu bezpieczeństwa na sprzęt komputerowy. W tym przypadku
bezwzględnie obowiązkowym jest chronienie zarówno przechowywanej jak i przesyłanej
informacji. Przykładowo: terminale mogą być połączone z serwerem tylko za pośrednictwem
wiarygodnego okablowania i specjalizowanego sprzętu gwarantującego, że nikt nie będzie w
stanie podsłuchać naszej klawiatury.

§

A1 - Jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cała konfiguracja sprzętowo-programowa
wymaga matematycznej weryfikacji. Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie musi podlegać
specjalnej ochronie w trakcie transportu zapewniającej jego nienaruszalność (aby nikt niczego
nie podmienił).
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na problem wzrostu obciążenia systemu operacyjnego

związanego z uaktywnieniem opcji bezpieczeństwa. W szczególności może okazać się, że mało
wydajne serwery nie będą w stanie obsłużyć wszystkich użytkowników po uruchomieniu wszystkich
programów zabezpieczających, ze względu na duże zużycie zasobów CPU i powierzchni dyskowej.34
34

www.clico.pl/dico/polityka-bezpiecz.html, stan na 10.05.2007
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2.2 Integralność
Integralność to śledzenie procesu przetwarzania informacji we wszystkich formach
występowania, po to aby uniemożliwić nieautoryzowaną modyfikację czy też wyeliminować
niepoprawną metodę przetwarzania.35 Innymi słowy o zachowaniu integralności informacji możemy
mówić wtedy, kiedy uniemożliwiona jest umyślna lub nieumyślna nieautoryzowana zmiana
informacji. Zapewnienie integralności jest kluczowe wszędzie tam, gdzie nie dopuszcza się
możliwości, że dane mogą być przez użytkownika zmodyfikowane w sposób, który może
spowodować, że informacja jest nieprawdziwa, niekompletna bądź zafałszowana.
Kluczowym aspektem dla zachowania integralności są kontrole dostępu, dlatego istotne jest
pozytywne i unikatowe identyfikowanie wszystkich osób mających dostęp. Oznacza to potrzebę
zapewnienia, że informacja jest tworzona lub uaktualniana w kontrolowany sposób i jest chroniona
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fizycznie do zapewnienia nienaruszalności wiadomości stosuje się opakowania odporne na
naruszenia, a podpisy poświadczają autorów wiadomości, np. zastosowanie tzw. bezpiecznych
kopert. W świecie elektronicznym ten sam efekt osiąga się za pomocą kryptografii. Cechy te mają
szczególne

znaczenie,

jeśli

wiadomość

jest

przesyłana

za

pomocą

publicznych

systemów

transmisyjnych.
Integralność nie jest zapewniona w przypadku każdej internetowej wiadomości. Oczywistą
potrzebą bezpieczeństwa w Internecie jest wprowadzenie odpowiednika zapieczętowanej koperty i
zapewnienie, że naruszenie tej kopert jest niemożliwe, niezależnie dokąd informacja jest
przesyłana.36
Przetwarzanie informacji musi być dokładne, podobnie jak jej dostarczanie. Do metod
minimalizowania ryzyka związanego z dokładnością informacji należą: ograniczanie narażenia i
sprawdzanie, czy informacja nie została zmieniona:
§

Uprawnienia – dzięki ograniczonej liczby użytkowników, którzy mają uprawnienia do zasobu
informacyjnego, zmniejsza się liczba osób, mających możliwość zmiany informacji.

§

Aplikacje – wykorzystywanie aplikacji tylko do tych celów, dla których zostały zaprojektowane,
przyczynia się do właściwego zarządzania informacją. Dzięki temu aplikacje będą wykonywać
na informacji jedynie poprawne operacje.37

2.3 Dostępność
Dostępność to zapewnienie, iż informacja jest dostępna dla osoby uprawnionej zawsze gdy
tego potrzebuje.38
Utrata dostępności jako jednej z cech bezpieczeństwa informacji może prowadzić
najczęściej do utraty ciągłości działania, a co się z tym wiąże produktywności. Może prowadzić do
utraty przychodów, a także generować pośrednio bądź bezpośrednio straty finansowe. Brak
dostępu do konkretnej informacji może spowodować, że pracownicy, kierownicy, menedżerowie nie
wykonają swoich prac na czas, lub po prostu zrezygnują z realizacji jakiegoś zadania, ponieważ
skorzystanie z potrzebnych im zasobów okaże się niemożliwe.
35

ISO/IEC 17799:2005 Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security management, ISO, 2005, s.9
36
Pipkin D.L., Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s.
188
37
Pipkin D.L., Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s.
189
38
ISO/IEC 17799:2005 Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security management, ISO, 2005, s.9
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Biorąc pod uwagę sprzęt, który wspomaga system informacyjny, powinien on być tak
zaprojektowany, aby zapewnić jego dużą dostępność, by wszystkie główne elementy, w tym
napędu dyskowe, zasilacze, wiatraki itp., były nadmiarowe, a naprawa uszkodzonego elementu nie
powinna powodować przestoju. To właśnie od infrastruktury zależą współczesne systemy
informacyjne. Dwa najważniejsze elementy infrastruktury to zasilanie i telekomunikacja:
§

Dostępność zasilania lub wyeliminowanie przerw w zasilaniu systemów informacyjnych jest
rozumiane jako podstawowa potrzeba. Zasilacze awaryjne i rezerwowe generatory zapewniają
zasilanie w przypadku jego przerwania.

§

Dostępność sieci – opiera się na nadmiarowości w sieciach i wielu dostawach, dzięki temu sieć
staje się jeszcze bardziej dostępna.39
Dodatkowo należy zapewnić możliwość naprawy i wymiany każdej części tego systemu, nie

powodując tym samym znacznych przerw w funkcjonowaniu sprzętu mającego kontakt z
informacją. Zagwarantować ma to jego optymalną wydajność i minimalne skutki wynikające z
uszkodzenia. System zachowujący dostępność powinien być rozbudowany o funkcję tworzenia kopii
zapasowych w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie umożliwi dostęp do najnowszych danych,
nawet w przypadku kiedy dojdzie do nieumyślnej utraty informacji przez pracownika.
Dostępność jest budowana w organizacjach przede wszystkim na zdolności unikania lub
przezwyciężania tych czynników, które powodują przerwy w funkcjonowaniu, albo na zdolności
szybkiego usuwania przerw. Przerwy w dostępie powodują opóźnienia, utratę produktywności,
zmniejszenie sprzedaży i stracone możliwości. Brak dostępu do zasobów informacyjnych może
oznaczać podejmowanie decyzji bez niezbędnej informacji.40
3 Incydenty związane z bezpieczeństwem informacji
Incydenty związane z bezpieczeństwem informacji to pojedyncza lub seria niepożądanych
lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne
prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji41.
Zarządzanie incydentami jest obowiązkowym elementem ISMS (ISO/ IEC 27001)42, a rejestracja
kluczem do analiz i wnioskowania.
Tab. X Przykłady incydentów
Lp.

Incydent

1

Mafiosi zdobyli kompletne dane klientów banku Millennium wraz z wzorami podpisów.
Prawdopodobnie sprzedał je jeden z pracowników banku. Dzięki temu gangsterzy wyczyścili kilka kont,
kradnąc kilkaset tysięcy złotych.
Ściśle tajne materiały wojskowe, dotyczące m.in. nowoczesnych systemów bojowych Aegis w
marynarce wojennej Japonii, przeciekły do wiadomości publicznej, ponieważ dołączone
zostały do pornograficznych zdjęć, którymi wymieniali się marynarze.
Uwaga złe psy- pojawiło się na stronie WWW suwalskiej policji. Włamano się na serwer
http://www.suwalki.policja.gov.pl/ i umieszczono złośliwe zdjęcie.

2

3

39

Pipkin D.L., Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002,
s.176
40
Pipkin D.L., Bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s.
180
41
ISO/IEC TR 18044:2004 Information technology – Security techniques – Information security
incident management
42
Patrz wymagania dotyczące zarządzania incydentami (ISO/IEC 27001:2005), ISO/IEC TR
18044:2004 Information technology – Security techniques – Information security
incident management, PN ISO/IEC TR 15947:2002 Technika informatyczna – Techniki
zabezpieczeń – Struktura wykrywania włamań w systemach teleinformatycznych, ISO/IEC TR
19791 (WD) Information technology Security techniques - Security assessment of operational
systems
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4

Przestępcy z grupy zwanej Warez City włamywali się do serwerów i zajmowali pamięć komputerów
uczelni technicznych oraz banków, które mają największą pamięć i najszybsze łącza. Dyski, do których
dostali się, służyły im jako magazyny na nielegalne oprogramowania, filmy, muzykę i skradzione bazy
danych. Hakerzy mieli nieograniczony dostęp m.in. do baz osobowych takich instytucji, jak ZUS czy
banki. Straty, jakie wyrządzili, szacuje się na setki milionów dolarów. (Jeden z nich pracował w banku
jako administrator sieci komputerowej)
Na oficjalnej stronie Wielkiej Firmy Polska umieszczono telefon (?) prywatny osoby do kontaktu z
Klientem, która nie pracowała w tej firmie
Sprawcą kradzieży ok 650 tys zł w firmie okazał się administrator sieci, z której łączono się z
umieszczonym na zainfekowanym komputerze koniem trojańskim. Mógł on skutecznie zacierać ślady
swojej działalności, udzielać błędnych informacji i tym samym utrudniać policyjne działania.
Gigantyczna burza spowodowała zakłócenia w sieci energetycznej - nagłe skoki napięcia uszkodziły
system informatyczny banku, który jednak mimo tego nie przerwał obsługi klientów, ale przeszedł na
systemy awaryjne. Dla klientów oznaczało to jednak ograniczenia w obsłudze kart płatniczych.
Usuwanie awarii trwało ponad tydzień!

5
6

7

Źródło: Prezentacja dr A. Niemiec (Prim Polska), http://www.wroclaw.iso-poland.pl (19.09.2009)
M.

Osborne

prezentuje

fazy

zarządzania

incydentami:

selekcja,

rozwinięcie,

zarządzanie

informacją, reagowanie, testowanie i sondowanie (rys. WW).43
Rys. WW. Fazy zarządzania incydentami

selekcja

reagowanie
na incydenty

zarządzanie
informacją

rozwinięcie

testowanie,
sondowania

Źródło: Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc.,
Rockland 2006, s. 216
Identyfikacja i rejestracja incydentów poprzedza selekcję – przede wszystkim pod kątem
szkodliwości. W dalszych krokach konieczne jest rozwinięcie incydentu, charakterystyka, analiza
przyczyn. Niezbędne jest podjęcie działań dla zabezpieczenia informacji, która być może jest w
niebezpieczeństwie lub w odniesieniu do której zasady bezpieczeństwa zostały złamane. Konieczne
jest zaplanowanie działań krótkookresowych i dalekosiężnych – w tym przede wszystkim działań
korygujących. Zamknięciem procesu jest analiza skuteczności podjętych działań oraz utrwalenie
skutecznych rozwiązań w ramach ISMS.
4 Elementy bezpieczeństwa informacji
Mając na myśli elementy bezpieczeństwa należy rozumieć wszystko to, na czym opiera się
system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Głównym celem jest zarządzanie ryzykiem w taki
sposób,

aby

minimalizować

ryzyko

wystąpienia

zagrożeń

i

implementować

skutecznie

zabezpieczenia.
W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie kluczowych terminów. Norma poświęcona
technice informatycznej wyjaśnia je w następujący sposób:
§

zagrożenie – potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, którego skutkiem może być
szkoda dla systemu lub instytucji44

§

zasoby – to wszystko, co ma wartość dla instytucji45

§

zabezpieczenie – praktyka, procedura lub mechanizm redukujący ryzyko46

43

Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc., Rockland
2006, s. 216
44
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s. 9
45
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s.8
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§

podatność – słabość zasobu, lub grupy zasobów, która może być wykorzystana przez
zagrożenie.47

M. Osborne wskazuje na większy zakres terminów związanych z ryzykiem.48
Rys. A. Terminologia związana z ryzykiem

aktywa

przeciwdziałanie

ryzyko

zagrożenia

podatność

ekspozycja

Źródło: Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc.,
Rockland 2006, s. 54
Wszelkie związki pomiędzy tymi elementami zostały opisane i przedstawione poprzez prosty
model ujęty w normie ISO/IEC 13335 poświęconej technice informatycznej. W dalszej części
rozdziału zostaną omówione elementy jak również relacje zachodzące między nimi. Najprościej
można to zaprezentować poprzez schematyczny rysunek 2.
Rys. 2. Związki w zarządzaniu ryzykiem

46

PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s.8
47
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s.9
48
Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc., Rockland
2006, s. 54
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wykorzystują

ZAGROŻENIA

chronią przed

PODATNOŚCI
narażają

zwiększają

zwiększają

zmniejszają
ZABEZPIECZENIA

RYZYKA

analiza wskazuje

ZASOBY

zwiększają

realizowane przez
WYMAGANIA
W ZAKRESIE
OCHRONY

posiadają

WARTOŚCI
(stąd potencjalne
następstwa dla
instytucji)

Źródło: PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem
systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN,
1999, s. 19
4.1 Zasoby w SZBI
Kiedy mówimy o zasobach należy mieć na uwadze ich sześć postaci w jakich występują w
organizacjach49:
1.

zasoby fizyczne (wszelkiego rodzaju sprzęt informatyczny, urządzenia komunikacyjne,
budynki, infrastruktura techniczna i informatyczna),

2.

informacje (dokumenty, bazy danych),

3.

oprogramowanie (wszelkie systemy operacyjne, aplikacje),

4.

zdolność produkowania lub świadczenia usług,

5.

personel,

6.

dobra niematerialne (reputacja, wizerunek).
Każdy z wymienionych powyżej zasobów posiada określoną wartość, co wskazuje na

konieczność zagwarantowania pewnego minimalnego stopnia ochrony. W Systemie Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji, należy wszystkie zasoby zidentyfikować. Pozwoli to na przegląd całej
organizacji pod kątem jej wyposażenia. W praktyce nie jest to sprawa łatwa, z uwagi na
czasochłonność i koszt i nie pokrywa się z księgowym zestawieniem środków trwałych.
Identyfikacja może być oparta o zastosowanie różnych technik – ogólną, szczegółową, grupowanie
zasobów itp. To co należy wziąć pod uwagę przy identyfikowaniu to atrybuty zasobów tj.:
gestorów, ich wartość, wrażliwość oraz związane z nimi zabezpieczenia. Na wymagania w zakresie
ochrony zasobów wpływa także ich podatność na konkretne zagrożenia.
4.2 Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji
Zagrożenie może być potencjalną przyczyną niepożądanego incydentu, który może
spowodować szkodę dla systemu lub instytucji i jej zasobów. Szkoda ta może powstać jako skutek
bezpośredniego lub pośredniego ataku na informację przetwarzaną przez system lub usługę
49

PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s. 13

Strona 21 z 215

J. Łuczak, M. Tyburski - SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZESTWEM INFORMACJI wg ISO/IEC 27001:2005

informatyczną, na przykład uszkodzenie, ujawnienie, modyfikację, utratę informacji lub jej
dostępności. Aby wyrządzić szkodę tym zasobom, zagrożenie powinno wykorzystać istniejącą
podatność tych zasobów. Zagrożenia mogą mieć pochodzenie środowiskowe lub ludzkie, mogą być
przypadkowe lub rozmyślne. Należy zidentyfikować zarówno zagrożenia przypadkowe, jak i
rozmyślne oraz określić ich poziom i prawdopodobieństwo.50 Dla zilustrowania powyższych
rozważań można posłużyć się następującą tabelą.
Tab. 1. Podział zagrożeń ze względu na źródło pochodzenia
Ludzkie

Środowiskowe

Rozmyślne

Przypadkowe

Podsłuch

Pomyłki i pominięcia

Trzęsienie ziemi

Modyfikacja informacji

Skasowanie pliku

Piorun

Włamania do systemu

Nieprawidłowe skierowanie Powódź

Złośliwy kod

Wypadki fizyczne

Pożar

Kradzież

Źródło: PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem
systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN,
1999, s. 11
M. Whitman podaje kategorie zagrożeń oraz ich przykłady (tab. JJ).51
Tab. JJ. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa informacji
Lp.

Kategoria zagrożenia

Przykłady

1
2
3

Wypadki, błędy pracowników
Piractwo, naruszenie praw autorskich
Nieautoryzowany dostęp lub/i gromadzenie
danych
Szantaż lub ujawnienie informacji

6

Błędy i pomyłki ludzkie
Naruszenie własności intelektualnej
Zamierzone działania o charakterze
szpiegowskim lub wtargniecie
Zamierzone działania w zakresie wyłudzenia
informacji
Zamierzone działania o charakterze sabotażu
lub wandalizmu
Kradzież

7

Zamierzone ataki na oprogramowanie

8
9

Siły natury
Odchylenie w jakości usług

10
11
12

Techniczne błędy i awarie sprzętu
Techniczne błędy i awarie oprogramowania
Technologiczne starzenie

4
5

Zniszczenie systemów lub informacji
Nielegalne skonfiskowanie sprzętu lub
informacji
Wirusy, robaki, makra, odmowa wykonania
usługi
Pożar, powódź, błyskawice, trzęsienie ziemi
ISP, zasilanie, lub usługi WAN od dostawców
usług
Awarie sprzętu
Pluskwy, problemy kodowania, nieznane luki
Przestarzałe technologie

Źródło: Whitman M., Enemy at the gates: Threats to information security, Comunications of the
ACM, 48 (8), 2003, s. 91-96
Próbując usystematyzować identyfikację zagrożeń można je opisać i rozróżnić w nich cechy
takie jak:
§

źródło występowania (zewnętrzne, wewnętrzne),

PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s. 13
51
Whitman M., Enemy at the gates: Threats to infomration security, Comunications of the ACM, 48
(8), 2003, s. 91-96
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§

motywacja (zyski finansowe, wyprzedzenie konkurencji),

§

częstotliwość pojawiania się,

§

dotkliwość określona poprzez zakres szkodliwości lub określona poprzez różnego rodzaju skale
np. skala Richtera, Beauforta,

§

rodzaj szkody (czasowa (np. przerwa w dostępie), stała (zniszczenie zasobu)).
Dla wielu rodzajów zagrożeń środowiskowych dostępne są dane statystyczne, które

powinny

zostać

uwzględnione

podczas

określania

zagrożeń

w

instytucji. Środowisko

oraz

uwarunkowania kulturowe, w których działa instytucja mogą mieć znaczący wpływ na sposób
postępowania w odniesieniu do zagrożeń w instytucji. W przypadkach wyjątkowych, ze względu na
specyficzne uwarunkowania kulturowe, pewne zagrożenia mogą w ogóle nie być uznane za
szkodliwe.52
4.3 Podatności informacji
Kolejnym elementem ważnym dla budowy systemu bezpieczeństwa są podatności. Są to
pewne słabości fizyczne, organizacyjne, systemowe, proceduralne, osobowe, infrastrukturalne,
oprogramowania czy informacji. Zasoby nierozerwalnie związane są podatnościami, które to z kolei
mogą być wykorzystane przez zagrożenia. To z kolei prowadzić może do wystąpienia pewnej
szkody lub straty.
Podatność sama w sobie nie generuje szkody, lecz jest warunkiem lub zbiorem warunków,
które

mogą

umożliwić

zagrożeniu

wpłynąć

na

zasoby.

Obejmuje

słabości

w

systemie

bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane i w konsekwencji doprowadzać do niepożądanych
efektów. Na przykład brak mechanizmu kontroli dostępu jest podatnością, która może pozwolić
zaistnieć zagrożeniu w postaci włamania i utraty zasobów informacyjnych.
Przeprowadzając analizę podatności należy określić wszelkie słabości, które mogą być
wykorzystywane

przez

zidentyfikowane

wcześniej

zagrożenia.

Należy

rozważyć

podatności

pochodzące z różnych źródeł, na przykład wewnętrzne względem zasobu. Podatność może istnieć
dopóty, dopóki same zasoby nie zmienią się tak, że podatność nie będzie się do nich odnosić.
Dodatkowo należy przy tym wziąć pod uwagę środowisko i istniejące zabezpieczenia. W pewnym
uproszczeniu podatność konkretnego systemu lub zasobu jest określeniem łatwości, z jaką temu
systemowi lub zasobowi może być wyrządzona szkoda. Możliwe jest że w danym systemie lub
instytucji nie wszystkie podatności będą, podlegały zagrożeniom. Natomiast konieczne jest
natychmiastowe zainteresowanie się tymi podatnościami, z którymi związane są zagrożenia.
Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne może zmieniać się dynamicznie, dlatego jest potrzeba
monitorowania podatności, aby zidentyfikować te, które zostały narażone na stare lub nowe
zagrożenia.
4.4 Następstwa incydentów
Kiedy dojdzie do niepożądanego incydentu spowodowanego rozmyślnie bądź przypadkowo,
mówimy wtedy o konsekwencjach. Może to być zniszczenie zasobów, awaria sprzęta, strata
finansowa, utrata jednej z cech bezpieczeństwa informacji – są one określane jako następstwa. Ich
pomiar i analiza umożliwia z kolei utrzymanie równowagi pomiędzy następstwami incydentu, a
kosztami wprowadzonych zabezpieczeń użytych w celu zapobieżenia jego wystąpieniu. Takie
zestawienie następstw i kosztów jest elementem określenia ryzyka i wyboru zabezpieczeń. Można
je określić ilościowo, jakościowo uwzględniając m. in.:
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s. 14
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§

koszt finansowy,

§

skale szkodliwości,

§

częstotliwość (wielkość szkody spowodowanej przez incydent może być niska, lecz łączny efekt
wystąpienia wielu incydentów w dłuższym okresie może być wysoki).

4.5 Ryzyko
Ryzyko jest prawdopodobieństwem określającym możliwość wykorzystania określonej
podatności przez dane zagrożenie w celu spowodowania straty lub zniszczenia zasobu lub grupy
zasobów, a przez to negatywnego bezpośredniego lub pośredniego wpłynięcia na działanie
organizacji. Jedno lub wiele zagrożeń może wykorzystać jedną lub wiele podatności.
M.E. Whitman, H.J. Mattord przytaczają kategorie ryzyka – tab. MM, charakteryzują je także.53
Tab. MM. Kategorie ryzyka
Ryzyko

Opis

Główne ryzyka biznesowe

Fuzje, przejęcia, wprowadzenie nowej strony internetowej,
uregulowania prawne,
Główne ryzyka IT
Wprowadzenie nowych technologii wspierających procesy
wewnętrzne oraz zewnętrzne
Ryzyka projektowe
Zagrożenie dla ciągłości biznesu spowodowane realizacją
projektu, ryzyko w zakresie osiągnięcia założonych korzyści z
projektu, ryzyko braku osiągnięcia oczekiwanego sukcesu
Indywidualne ryzyka i incydenty
Nieodłączne w pracy oraz działaniach związanych z
wykorzystaniem IT
Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 52
Scenariusz ryzyka opisuje, w jaki sposób dane zagrożenie lub grupa zagrożeń może
wykorzystać konkretną podatność lub grupę podatności, narażając zasoby na szkodę. Ryzyko jest
opisywane poprzez kombinację dwu czynników: prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu oraz
związanych z nim następstw. Dowolna zmiana w zasobach, zagrożeniach, podatnościach i
zabezpieczeniach może mieć znaczący wpływ na ryzyko. Wczesne wykrywanie i świadomość zmian
w środowisku i systemie, zwiększa możliwości podjęcia odpowiednich działań w celu redukcji
ryzyka.54
Pojęcie ryzyka, definiowanie, szacowanie, ocena i postępowanie z nim jest przedmiotem
kolejnego rozdziału, w którym to opisane jest to bardziej szczegółowo. Niemniej jest to konieczne,
aby w tym miejscu przybliżyć to zagadnienie.
4.6 Zabezpieczenia w SZBI
Zabezpieczenia to praktyki, procedury lub mechanizmy, które mogą chronić przed
zagrożeniem, redukować podatność, ograniczać następstwa, wykrywać niepożądane incydenty i
ułatwiać odtwarzanie. Efektywna ochrona wymaga zwykle kombinacji różnych zabezpieczeń w celu
zapewnienia

ochrony

zasobów.

Na

przykład

mechanizmy

kontroli

dostępu

stosowane

dla

komputerów powinny być wspomagane przez narzędzia audytu, procedury postępowania dla
personelu, szkolenia i zabezpieczenia fizyczne. Pewne zabezpieczenia mogą już istnieć jako

53

Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information Security,
Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 52
54
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów
informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN, 1999, s. 15

Strona 24 z 215

J. Łuczak, M. Tyburski - SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZESTWEM INFORMACJI wg ISO/IEC 27001:2005

element środowiska lub jako cecha własna zasobów; mogą też być już zaimplementowane w
organizacji. Zabezpieczenia realizują jedną lub więcej następujących funkcji:
§

wykrywanie,

§

odstraszanie,

§

zapobieganie,

§

ograniczanie,

§

poprawianie,

§

odtwarzanie,

§

monitorowanie,

§

uświadamianie.
Odpowiedni dobór zabezpieczeń jest kluczowy dla prawidłowego wdrożenia polityki

bezpieczeństwa. Wiele zabezpieczeń może służyć różnym funkcjom. Korzystny może być wybór
zabezpieczeń, które będą jednocześnie spełniały wiele funkcji. Niektóre zabezpieczenia wyraźnie i
jasno informują użytkowników o nastawieniu instytucji do bezpieczeństwa. W związku z tym ważne
jest, aby wybór zabezpieczeń nie był kontrowersyjny dla kultury lub społeczeństwa, w którym
działa instytucja.
Zabezpieczenie

jako

jedyne

ze

wszystkich

omawianych

elementów

ma

właściwość

redukowania ryzyka. Należy dodać od razu, że wprowadzenie zabezpieczeń nie wyeliminuje ryzyka.
Pozwoli tylko na jego zmniejszenie. Istnieje również zależność kosztowa, że im w większym stopniu
zamierzamy wyeliminować ryzyko poprzez wprowadzenie zabezpieczeń, tym jest to coraz bardziej
kosztowne. Wtedy trzeba już rozpatrywać wprowadzanie zabezpieczeń z punktu widzenia kryterium
efektywnościowego. Elementem podejmowania decyzji o adekwatności zabezpieczeń do potrzeb
instytucji jest akceptacja ryzyka szczątkowego. Proces ten znany jest jako akceptacja ryzyka.
Kierownictwo

organizacji

powinno

być

uświadomione

o

istnieniu

całego

ryzyka

szczątkowego w kontekście następstw oraz prawdopodobieństwa zajścia określonego zdarzenia.
Decyzja o zaakceptowaniu ryzyka powinna być podejmowana przez te osoby, które są uprawnione
do

akceptacji

konsekwencji

ewentualnych

skutków

incydentu

oraz

autoryzacji

wdrożenia

dodatkowych zabezpieczeń, jeśli poziom pozostałego ryzyka szczątkowego jest nie do przyjęcia.55
M. Egan oraz T. Mather dokonali systematyki zabezpieczeń ich zdaniem układ hierarchiczny
związany jest ze skutecznością zarządzania bezpieczeństwem informacji i wprowadza logikę
kolejności ich stosowania.56
Rys. B. Hierarchia technologii zabezpieczeń
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Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information Security. Threats, Challenges and
Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s. 146
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cel:
otwartość i bezpieczeństwo
informacji

zarządzanie
raportowanie

ib
ud
uj

filtrowanie zawartości
wykrywanie intruzów
zarządzanie podatnością
antywirus
firewall i VPN

zacznij z silną
podstawą..

AAA

zacznij tutaj
brak zabezpieczeń

(AAA – authentication (identyfikacja), authorization (upoważnienie), accounting (wyliczalność))
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information
Security. Threats, Challenges and Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s. 146
W ich propozycji początek to brak zabezpieczeń, a przynajmniej brak ich świadomości – podobnie
jak

niezdefiniowane

cele

dotyczące

bezpieczeństwa

informacji.

Na

szczycie

pojedynczych

zabezpieczeń oraz różnej ich konfiguracji - analizy i raporty pozwalające na doskonalenie ISMS. W
przypadku budowy ISMS w oparciu o ISO/IEC 27001 struktura zabezpieczeń opisana w SoA
(deklaracji stosowania) najczęściej odzwierciedla strukturę załącznika A do normy (rys. I).
Rys. I. Struktura zabezpieczeń w ISMS
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polityka bezpieczeństwa informacji

informacja

zarządzanie aktywami

bezpieczeństwo organizacyjne

działania i
komunikacja

bezpieczeństwo zasobów ludzkich

nabywanie,
rozwój i
utrzymanie
systemu

zarządzanie
incydentami i
ciągłość biznesu

zgodność z
regulacjami

procesy

środki kontroli
(zarządcze, techniczne i fizyczne)
polityki
procedury
dostęp

aplikacje
usługi
ICT

oprogramowanie
sprzęt komputerowy
fizyczne

Źródło: Humphreys E., Implementing the ISO/ IEC 27001 Information Security Management
System Standard, Artech House, Boston 2007, s. 104
M.E. Whitman oraz H.J Mattord zwracają uwagę na dwa kluczowe rodzaje zabezpieczeń:
technologicznych i dotyczących człowieka.57
Rys. CCC. Koncepcja ludzkiego firewall`a
Polityki, stanardy bezpieczeństwa
informacji

ludzie

technologia

Jeżeli technologia jest źle
przygotowana informacja jest
zagrożona poprzez:
ataki powodujące brak
usługi
wirusy, robaki oraz konie
trojańskie
rozpowszechnianie się
defektów oprogramowania
łamanie haseł
brutalne ataki siłowe
drobne kradzieże
eskalacje grupy
uprzywilejowanej

informacja

Jeżeli ludzie są źle przygotowani
informacja jest zagrożona poprzez:
ataki hakerów
nadużycia przywilejów i
zaufania
niewłaściwe zastosowanie
oprogramowania i sieci
zgadywanie hasła
fizyczny dostęp do środków
kontroli
kradzież laptopów i drobnych
sprzętów komputerowych
przypadkowe ujawnienie
oszustwo finansowe

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 299
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Ich analiza wskazuje, że w dużej mierze zabezpieczenia powinny być ukierunkowane na wiedzę i
świadomość pracowników.
5 Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji
Przepisy prawne spełniają funkcję pośrednią tzn. nie ma jednej, zbiorczej ustawy czy
rozporządzenia całościowo obejmujące obowiązki dotyczące bezpieczeństwa informacji, w których
zamieszczone by były wymagania, wytyczne, techniczne zalecenia, obowiązkowe zabezpieczenia
sprzętowe, programowe i organizacyjne. Taki stan rzeczy powoduje, że wdrażając system
zarządzania bezpieczeństwem informacji należy najpierw przeanalizować ustawy i rozporządzenia,
w oparciu o które dana organizacja funkcjonuje.
W polskim prawodawstwie można wyróżnić główne akty prawne związane pośrednio bądź
bezpośrednio z bezpieczeństwem informacji. Za listę przepisów prawnych, mających zastosowanie
w przedsiębiorstwie może służyć poniższa (nie jest to lista kompletna; jest ona zależna od specyfiki
danej branży i prowadzonej działalności i w każdym przypadku wymaga weryfikacji pod kątem
aktualności):
§

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

§

ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,

§

ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych,

§

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,

§

ustawa z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym,

§

ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

§

ustawa z dnia 4 lutego 1994 o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych,

§

ustawa z dnia 12 września 2002 r o elektronicznych instrumentach płatniczych,

§

ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej,

§

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 prawo bankowe,

§

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

§

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

§

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

§

ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

§

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

§

ustawa z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne

oraz wszystkie późniejsze zmiany powyższych ustaw.
5.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Głównym

aktem

prawnym

regulującym

powszechnie

prawodawstwo

w

Polsce

jest

konstytucja z 1997 r. W jej treści można odnaleźć artykuły mające powiązanie z tematyką
bezpieczeństwa informacji.
(art. 47.)
Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i

dobrego imienia oraz do

decydowania o swoim życiu osobistym.
(art. 51.)
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Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji
dotyczących jego osoby.
Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach
niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.
Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub
zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
5.2 Ustawa o ochronie danych osobowych
Większość organizacji przetwarza dane osobowe dwóch rodzajów – swoich pracowników
oraz swoich klientów. Szczególne znaczenie ma tutaj ustawa o ochronie danych osobowych. Wiele
organizacji w Polsce przetwarza w ramach swojej działalności dane osobowe nie będąc pewnym, co
do zgodności z wymogami prawa. Nawet organizacje dysponujące środkami technicznymi
odpowiednimi do prawidłowego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, nie robią tego w
odpowiedni sposób lub bez odpowiedniej dokumentacji, ponieważ brakuje im wiedzy o zasadach
ochrony danych osobowych.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, wymagane jest od każdego z
podmiotów

posiadających

zbiory

danych

osobowych

dostosowanie

się

do

wymagań

tego

rozporządzenia.
Art. 49-54 Ustawy o ochronie danych osobowych określają odpowiedzialność za:
§

przetwarzanie w zbiorze danych, których przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których
przetwarzania ADO (Administrator danych osobowych) nie jest uprawniony

§

przechowywanie w zbiorze danych osobowych niezgodnie z celem utworzenia

§

udostępnianie lub umożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym

§

naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przez zabraniem przez osobę nieupoważnioną,
uszkodzeniem lub zniszczeniem

§

nie zgłoszenie do rejestracji zbioru danych

§

nie dopełnienie obowiązku informacyjnego

Podstawowe pojęcia wymienione w ustawie.
§

Dane

osobowe

-

wszelkie

informacje

dotyczące

zidentyfikowanej

lub

możliwej

do

zidentyfikowania (również pośrednio) osoby fizycznej, a więc również informacje dotyczące
cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych itd., jeżeli mogą
one identyfikować osobę.
§

Podmioty

obowiązane

do

przestrzegania

ODO

-

przedsiębiorstwa

i

inne

podmioty

przetwarzające dane osobowe w ramach swojej działalności, jak również przez podmioty, które
prowadzą jedynie zbiory danych osobowych pracowników (akta pracownicze, zbiory kadrowe).
§

Administrator Danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w
art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Obowiązany jest
zastosować środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
adekwatna do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną.
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§

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony, o których
mowa w ustawie

§

Przetwarzania danych - zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, niszczenie, a przede
wszystkim udostępnianie. Przetwarzane danych osobowych może być prowadzone zarówno w
formie tradycyjnej - papierowej (zbiory papierowe, kartoteki, skorowidze, księgi, wykazy itd.)
jak i w formie elektronicznej (bazy danych, systemy informatyczne).

5.3 Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązki i wymogi w zakresie bezpieczeństwa informacji
na osoby prowadzące księgi rachunkowe z wykorzystaniem systemów informatycznych. Szczególne
nacisk położony jest na bezpieczeństwo danych. Dodatkowo zrównana jest moc dowodowa zapisu
elektronicznego z zapisem tradycyjnym.
Art.71
(…) Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać
na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków
ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych
na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu
rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych,
oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego
rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych,
chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.
Ustawa o rachunkowości w swojej treści określa zasady co do użycia systemów
informatycznych w rachunkowości w zakresie:
§

technologii przetwarzania danych,

§

opisu zawartości systemu informatycznego wraz z elementami funkcjonalnymi,

§

zabezpieczania zasobów informacyjnych rachunkowości.

5.4 Kodeks Pracy
W kodeksie pracy pojawiają się także zapisy związane z ochroną informacji.
Art.100
§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
5.5 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Bardzo

często

przedsiębiorstwa

przy

opracowywaniu

klauzul

poufności

dotyczących

zawieranych umów, postępowania ofertowego, negocjacji, współpracy handlowej odwołując się do
zapisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Art.11 ust.4:
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
Niestosowanie

prawa

może

być

w

krytycznych

sytuacjach

powodem

konieczności

przerwania działalności i likwidacji firmy. Niejasność aktów prawnych, częste aktualizacje ustaw,
brak wyszkolonego personelu może być przyczyną powstania obszarów działalności firmy
niezgodnych z prawem. W tym świetle można zaryzykować stwierdzenie, iż zarządzanie
bezpieczeństwem informacji nie jest tylko decyzją Zarządu, ale także obowiązkiem statutowym
każdej firmy i organizacji w Polsce. Wymagania ISO/IEC 27001:2005 zawierają jeden punkt
poświęcony aktom prawnym (A.15), gdzie organizacja zobowiązuję się do przestrzegania:
§

wszystkich przepisów prawa wynikających z ustaw, zarządzeń i umów (tajemnice zawodowe:
handlowa, bankowa, maklerska, lekarska, prawnicza),

§

prawa do własności intelektualnej,

§

ochrony danych osobowych i tajemnicy informacji,

§

zapobiegania nadużywania urządzeń przetwarzających informacje,

§

regulacji prawnych odnośnie dostępu lub użytkowania środków kryptograficznych.

Ostatni punkt dotyczący przestrzegania prawa i przypomina także o obowiązku gromadzenia,
przechowywania i zabezpieczania materiału dowodowego związanego z naruszaniem przepisów
prawa, zarówno cywilnego jak i karnego.
5.6 Regulacje dotyczące zarządzania ciągłością działania
Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management - BCM) to podejście
do prowadzenia działalności organizacji w sposób pozwalający na utrzymanie określonego poziomu
dostarczania produktów lub świadczenia usług w przypadku wystąpienia wszelkich zakłóceń w
funkcjonowaniu procesów organizacji. Motywacją do zarządzania ciągłością działania stają się
bardzo często wymogi branżowe wynikające z odpowiednich przepisów prawa. W polskim prawie
wymóg ten znajduje się w rekomendacji „M” Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego – dla
banków;

rozporządzeniu

Ministerstwa

Infrastruktury

z

lipca

2005

roku

dla

operatorów

telekomunikacyjnych w sprawie obowiązku posiadania planów ciągłości działania oraz ustawie z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tytuł IV Poważne awarie – Dział Instrumenty prawne
służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej – od Art. 251).
Zarządzanie ciągłością działania polega na identyfikacji zagrożeń dla funkcjonowania
organizacji i opracowaniu sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą
zakłócić to funkcjonowanie. Zdarzenia, które mogą spowodować zakłócenie działania organizacji to
nie tylko powodzie, pożary lub inne katastrofy, ale także np. opóźnienia. Rozważyć należy również
wypadki nieoddziałujące bezpośrednio na organizację, które także mogą powodować znaczne
zakłócenia w pracy.
6 Korzyści z ochrony informacji
Wiele
określonych

przedsiębiorstw
kryteriów

w

polskich

zakresie

i

zagranicznych

bezpieczeństwa

oczekuje

informacji.

od

Obok

dostawców
pytań

spełnienia

związanych

z

zagwarantowaniem satysfakcji klientów, pojawiły się już także pytania o wiarygodność i
bezpieczeństwo procedur zarządzania związanych z ochroną powierzanych informacji.58 Szczególną
58

red. J. Łuczak, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Oficyna współczesna, Poznań 2004, s. 5
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uwagę w tym zakresie kierują organizacje sektora przemysłowego i usługowego (instytucje
finansowe, jednostki opieki zdrowotnej, operatorzy usług telekomunikacyjnych) oraz jednostki
administracji publicznej.59 Z tego też względu wiele organizacji wdraża lub deklaruje konieczność
wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.60
Stosunkowo wąskie grono przedsiębiorstw musi w określony sposób chronić informacje
jakie tworzy, przetwarza, którymi dysponuje. Są nimi banki, urzędy, koncesjonowani dostawcy dla
przemysłu

zbrojeniowego.

Zdecydowanie

większość

organizacji

powinna

zapewnić

ochronę

informacji. Np. dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego61 na pierwszy montaż zobligowani są do
zachowania poufności wobec zamówionych przez klienta wyrobów, opracowywanych projektów i
informacji dotyczących wyrobu.62
Wiele różnych argumentów przyświeca organizacjom wdrażającym SZBI, czy tylko wybrane
procedury w ramach polityki bezpieczeństwa informacji.
6.1 Korzyści biznesowe
Głównym jego celem biznesowym jest jednak przed wszystkim zapewnienie ciągłości biznesu i
redukcja ewentualnych strat poprzez zapobieganie i minimalizowanie częstotliwości pojawienia się
takich sytuacji jak:
§

przecieki poufnych informacji do prasy, konkurencji, na rynek, itp.,

§

zniszczenie informacji i nośników z powodu pożaru, zalania, sabotażu,

§

łamanie prawa z powodu niedozwolonego wykorzystania informacji (np. wykorzystywanie
poufnych danych lub publikacja danych osobowych bez uzyskania stosownej zgody),

§

straty finansowe, prestiżowe, utrata wiarygodności spowodowana niedbałością o rzetelność
przetwarzanych i posiadanych informacji,

§

pewniejsze działanie w sytuacji zagrożeń powodowanych przez czynniki wewnętrzne i
zewnętrzne – ciągłość biznesu,

§

zabezpieczenie informacji na wypadek katastrof lub awarii - zarządzanie ciągłością działania,

§

wzroście

elastyczności

działania

organizacji

poprzez

lepsze

dostosowanie

struktury

organizacyjnej do wewnętrznych i zewnętrznych wymogów funkcjonowania.
6.2 Korzyści wewnętrzne
Jest wiele podstawowych korzyści biznesowych płynących z wykorzystania ISMS. Można je podzielić
na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych należą przede wszystkim:
§

uniknięcie kar za naruszenie bezpieczeństwa informacji,

§

zapewnienie zgodności z wymogami prawa – systemowe podejście do spełniania wymagań
prawnych, a nie akcje doraźne,

§

ochronę informacji będących w organizacji,

§

zabezpieczenie informacji w razie wystąpienia katastrofy czy awarii,

§

wzrost

świadomości

pracowników

z

zakresie

ochrony

informacji,

zmiana

mentalności

pracowników,
§

kolejny etap w rozwoju firmy – podwyższenie sprawności kadry – rozwój personelu

59

T. Hurmphreys, Finding a language to address information security management, ISO Bulletin
2000, s. 23
60
Odpowiednie dyrektywy wydała również w tym zakresie Unia Europejska (95/46/EC, 97/33/EC,
97/66/EC, 98/10/EC, 99/93/EC, 2002/58/EC oraz indywidualne państwa, w tym także Polska (DzU
29.08.97, DzU 03.06.98, DzU 08.02.99, DzU 05.03.99).
61
por. J. Łuczak, System zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej – ocena istotności
wymagań, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 160-164
62
ISO/TS 16949, p. 7.1.3, s. 20
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§

wiedza i możliwość wpływu na zdarzenia wewnątrz organizacji,

§

określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji,

§

pracownicy, partnerzy wiedzą kto za co odpowiada i jak mają postępować w zakresie ochrony
informacji, z którą mają do czynienia; jasno określone są odpowiedzialność, procedury,
podejmowane działania,

§

zapewnienie klientów, dostawców, organizacji i osób trzecich, że ich dane są właściwie
chronione,

§

oszacowanie ryzyka związanego z zarządzaniem informacją,

§

organizacja bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego informacji,

§

zarządzanie systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi pod kątem bezpieczeństwa
informacji,

§

wprowadzenie rozwiązań wspomagających wykrywanie potencjalnych oraz usuwanie obecnych
incydentów

bezpieczeństwa

(w

ramach

zakresu

wdrożonego

systemu

zarządzania

bezpieczeństwem informacji), a także przewidywanie zagrożeń,
§

usystematyzowanie
międzynarodowego

dokumentów
standardu

i

działań

zarządzania

–
z

pod

kątem

wymagań

bezpieczeństwem

informacji

uznanego
(ISO/IEC

27001:2005),
§

zaufanie do własnej organizacji,

§

wprowadzenie okresowych audytów bezpieczeństwa informacji i innych

mechanizmów

kontroli, oceny i doskonalenia funkcjonowania,
§

ustalenie w formie procedur sposobu postępowania w trakcie normalnego funkcjonowania jak i
w sytuacjach kryzysowych,

§

ograniczeniu

ryzyka

utraty,

zniekształcenia,

niepowołanego

dostępu

do

wewnętrznych

informacji,
§

możliwości bardziej precyzyjnego ustalania prawdziwych przyczyn powstania największych
ryzyk biznesowych, dzięki czemu możliwe będzie przeciwdziałanie ich powstaniu,

§

usprawnieniu przepływu i dostępu do informacji przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa
procesów realizowanych w przedsiębiorstwie/organizacji,

§

wzroście

elastyczności

działania

organizacji

poprzez

lepsze

dostosowanie

struktury

organizacyjnej do wewnętrznych i zewnętrznych wymogów funkcjonowania,
§

podejście do bezpieczeństwa informacji oparte na zarządzaniu ryzykiem,

§

wdrożenie i utrzymanie mechanizmów dla utrzymania ciągłości działania organizacji,

§

wdrożenie mechanizmów regularnej weryfikacji skuteczności stosowanych zabezpieczeń.

6.3 Korzyści zewnętrzne
Do korzyści zewnętrznych należą:
§

spełnienie wymagań przetargowych w zakresie bezpieczeństwa informacji,

§

uwiarygodnienie firmy dla klienta, dla którego w dzisiejszych czasach jakość bardzo często
utożsamiana jest z bezpieczeństwem,

§

umocnienie pozycji w walce konkurencyjnej,

§

potwierdzenie wysokiego poziomu kultury organizacji,

§

prestiż wynikający z posiadania certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

§

poprawa wizerunku firmy jako bezpiecznego, wiarygodnego i nowoczesnego partnera

§

spełnienie wymagań obowiązujących norm (standardów bezpieczeństwa)

§

niezależny nadzór sprawowany przez jednostki zewnętrzne
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§

ułatwia

zdobycie

uznania

zagranicznych

kontrahentów

i

zwiększa

wiarygodności

przy

współpracy z nimi
§

wzrost konkurencyjności na rynku

§

pozyskanie nowych rynków i klientów; podobnie jak certyfikat ISO 9001:2000, ISO 27001
otwiera drogę do klientów o nieprzeciętnych wymaganiach, dla których spełnienie określonych
norm jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia współpracy,

§

zarządzanie

bezpieczeństwem

informacji

odbywa

się

w

sposób

sformalizowany,

przewidywalny.
6.4 Korzyści marketingowe
§

poprawę wizerunku i prestiżu organizacji i jej produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i
potencjalnych klientów,

§

ochrona marki i dobrego imienia organizacji,

§

budowanie profesjonalnego wizerunku organizacji godnej zaufania (dodatkowo poparte
certyfikatem),

§

zwiększenie poczucia pewności i zaufania, jakim klienci i partnerzy darzą organizację,

§

podnosi wiarygodność organizacji i daje zapewnienie, że powierzone, przetwarzane informacje
są w odpowiedni sposób chronione,

§

uzyskanie dodatkowego elementu budowy wizerunku rzetelnej organizacji – dla klientów i
stron trzecich,

§

uzyskanie efektu postrzegania jako organizacji oferującej usługi na najwyższym poziomie w
zakresie bezpieczeństwa,

§

uzyskanie certyfikatu z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dodatkowo służy jako
narzędzie promocji i wyróżnienie w ramach danego zakresu na tle konkurencji.

6.5 Korzyści dla klientów i innych stron trzecich
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na korzyści dla klientów, partnerów i stron trzecich
organizacji, która chroni informację w sposób systemowy. Do głównych korzyści można zaliczyć
m.in.:
§

klienci, partnerzy biznesowi i dostawcy wiedzą kto za co odpowiada i jak mają postępować w
zakresie ochrony informacji, z którą mają do czynienia; jasno określone są odpowiedzialność,
procedury, podejmowane działania.

§

zapewnienie klientów i zainteresowane instytucje, że ich dane są właściwie chronione,

§

zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań poprzez
stosowanie reguł systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Jakość i dostępność informacji są kluczowymi czynnikami efektywnego zarządzania

zintegrowanym łańcuchem dostaw. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji oznacza także stabilną i
bezawaryjną pracę wszystkich krytycznych systemów informatycznych, a w razie wystąpienia
zagrożenia, odtworzenie systemu w krótkim czasie. Może to być możliwe dzięki wprowadzeniu
odpowiednich

zabezpieczeń

m.in.

zapasowego

centrum

przetwarzania

danych,

procedur

postępowania. Ma to fundamentalne znaczenie dla jakości świadczonych usług oraz powoduje
zwiększenie bezpieczeństwa obsługi klientów, chroni przed utraconymi korzyściami w relacjach z
ich partnerami biznesowymi. Jednocześnie pozwala na obniżenie kosztów obsługi, zwiększenie
skuteczności planowania i podejmowania decyzji chociażby w oparciu rzetelne i prawdziwe,
dostępne w odpowiednim czasie dane w systemach. Również w przypadku wystąpienia odchyleń,
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jakość informacji wpływa na szybkość właściwego rozwiązania problemu i wprowadzenia działań
korygujących.
Nie do przecenienia jest fakt, że pracownicy pracujący w ramach systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji wykazują się wysokim poziomem świadomości w postrzeganiu wagi
bezpieczeństwa informacji. Wiąże się to bezpośrednio z szybką identyfikacją ewentualnego
zagrożenia w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. Tym samym nie dopuszcza do jego
wystąpienia albo ogranicza jego skutki, co ma wielkie znaczenie w odniesieniu do kosztów.

Strona 35 z 215

J. Łuczak, M. Tyburski - SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO/IEC 27001:2005

Rozdział 2
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji
1 Historia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji
Prace nad standardem rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. W maju 1987,
Brytyjski Departament Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry, DTI), powołał
Commercial Computer Secerity Centre (CCSC), którego dwoma głównymi celami było:
§

pomóc

sprzedawcom

produktów

dotyczących

bezpieczeństwa

IT

poprzez

opracowanie

międzynarodowego zestawu kryteriów oceny tych rozwiązań oraz powiązanych z nimi
schematów oceny i certyfikacji (zainicjowało to powstanie ITSEC),
§

pomóc użytkownikom poprzez stworzenie zestawu dobrych praktyk bezpieczeństwa co
zaowocowało opracowaniem Users Code of Practice opublikowanym w 1989 przy współpracy
wielu organizacji.
Users Code of Practice zostało następnie rozwinięte prze National Computing Centre oraz

konsorcjum użytkowników wywodzących się z brytyjskiego przemysłu po to, aby zapewnić, że jest
ono praktyczne i znaczące z punktu widzenia organizacji i użytkowników.63
W 1993 r. został opublikowany BS PD 0003 A code of practice for information security
management przez Brytyjski Instytut Normalizacyjny BSI (British Standards Institution) i DTI
(Department of Trade and Industry). Opracowanie dotyczyło zarządzania bezpieczeństwem
informacji w przedsiębiorstwach i już od samego początku wzbudziła duże zainteresowanie
przedstawicieli wielu przedsiębiorstw i organizacji. Zaowocowało to w lutym 1995 r wydaniem
kolejnej normy kompleksowo traktującej zagadnienie bezpieczeństwa - BS 7799-1 (BS od ang.
British Standard). Inicjatorami tego opracowania było 17 korporacji IT, sektora finansowego i
telekomunikacyjnego. Dotychczas „każda z wielkich firm tworzyła własne lub opierała swój system
zarządzania bezpieczeństwem informacji na modelach proponowanych przez różne organizacje.
Większość z nich oparta niestety została w dużej mierze na zabezpieczeniach teleinformatycznych.
Było

to

wynikiem

tego,

że

pochodziły

one

przede

wszystkim

informatycznym. Wzorce opracowane przez nie stały się w wielu
standardem obowiązującym dla ich klientów i partnerów.”

64

od

firm,

o

charakterze

przypadkach po prostu

Tworzona ówcześnie norma została

przygotowana w oparciu o praktyczną wiedzę informatyków i zawierała zbiór najlepszych praktyk
zarządzania

bezpieczeństwem

wykorzystywane były

informacji.

Do

opracowania

ostatecznej

wersji

standardu

praktyki i doświadczenia ochrony informacji zastosowane w wielu

międzynarodowych firmach i korporacjach, przede wszystkim: Shell UK, Unilevel, @stake, Articsoft
Ltd., British Computer Society, British Telecomunications,

Association of British Insures, EDS

Ltd.,Experian, Gamma ZSecure Systems Limited, GlaxoSmithKline, HSBC, Institute of charterem
accountants In England and Wales, Institute of internal audytors, LLoyds TSB, Logica UK,
Westminster Group.
W lutym 1998 r wydano drugą część normy BS 7799-2, dotyczącej wymagań dla systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zalecenia zawarte w normach BS szybko znalazły uznanie
w wielu firmach. W następnym roku ukazały się nowelizacje obu norm. To wydanie norm zwraca
uwagę na zarządzanie ryzykiem i pokazuje, że organizacje nie są zobowiązane do wdrażania
wszystkich dobrych praktyk przywołanych w pierwszej części standardu. Celem nadrzędnym

63

http://security.dga.pl/biuletyn/DGA_BIULETYN_TEMATYCZNY_01_05.pdf, s.8
Zastawa M., Od standardów korporacyjnych do BS 7799, w Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji, red. Łuczak J., Oficyna współczesna, Poznań 2004, s.52
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przyświecającym

twórcom

drugiej

części

normy

było

stworzenie

formalnych

podstaw

do

certyfikowania systemu bezpieczeństwa informacji jak również pokazanie w jaki sposób można
ustanowić, udokumentować i wdrożyć ISMS.
Pierwszą normą, która nie miała już charakteru o zasięgu krajowym, ale międzynarodowym
w zakresie ochrony informacji została ISO/IEC 17799 Information Technology - Code of Practice for
Information Security Management w grudniu
znowelizowana

i

zaakceptowana

przez

2000 r. Norma brytyjska BS 7799-1 została

ISO/IEC,

tym

samym

uzyskując

status

normy

międzynarodowej. Norma ta zawiera opisy i zalecenia dla stosowania najlepszych praktyk z zakresu
bezpieczeństwa informacji oraz szeroki zestaw proponowanych zabezpieczeń. Nie może być
podstawą do certyfikowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wytyczne do
certyfikacji przedstawia druga część65 omawianej normy BS 7799-2:1999 Information security
management systems - Specification with guidance for use.
Kolejna aktualizacja norm nastąpiła 5 września 2002 roku, kiedy to BS 7799-2:2002
została oficjalnie opublikowana na konferencji „BS 7799 Goes Global” w Londynie. Nowa wersja
standardu została opracowana, aby zharmonizować ją z innymi standardami zarządzania, takimi
jak ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996. Najistotniejszą zmianą jest to, że nakłada na organizację
obowiązek starannej oceny ryzyka dla działalności firmy ze strony wskazanych czynników tj.:
utrata danych, dostęp osób nieuprawnionych, zaatakowanie przez wirusy, powiązania z elementami
elektronicznymi, włamania do systemu oraz odzyskiwanie utraconych danych. Zwraca się uwagę na
potrzebę wskazania obszarów, w których zachodzi konieczność poprawy. Nowa wersja standardu
wprowadza również model PDCA (Plan, Do, Check, Act: Planuj, Wykonaj, Sprawdzaj, Działaj), jako
cześć podejścia do tworzenia, implementacji i zwiększenia efektywności działania ISMS w
organizacji.
Najnowsze wydanie ISO/IEC 17799:2005 opublikowano 15 czerwca 2005. Najbardziej
dostrzegalną różnicą w stosunku do poprzednich edycji jest zmiana układu punktów kontrolnych.
Zmiany, zgodnie z założeniami zostały omówione w sposób bardziej przejrzysty, wychodząc
naprzeciw uwagom kontrowersyjnym i krytycznym. Pojawiły się także nowe działania kontrolne;
wyodrębniono jedną nową sekcję główną – zawierającą punkty kontrolne dotyczące zarządzania
incydentami bezpieczeństwa.
14 października 2005 r. brytyjska wersja normy bezpieczeństwa po raz pierwszy została
opublikowana przez międzynarodową organizację normalizacyjną ISO (International Standard
Organization) przyjmując nową numerację ISO/IEC 27001. Nowy standard, który jest specyfikacją
systemów

zarządzania

bezpieczeństwem

informacji

na

zgodność

z

którą

będą

wydawane

certyfikaty, opiera się na wcześniejszej normie brytyjskiej z roku 2002 BS 7799-2. Poprzedni
standard był krytykowany głównie za trudności interpretacyjne i niejasności, dotyczące katalogu
zabezpieczeń. Małe i średnie organizacje miały problemy z odpowiednim uwzględnieniem
niektórych wymagań - np. zawartych w rozdziale A.10 (Rozwój i utrzymanie systemu)66. Nowy
standard będący modelowym ujęciem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zwraca
uwagę na konieczność udokumentowania metody szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji i
monitorowanie skuteczności stosowania zabezpieczeń.
Tab. 2. Historia standardów dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji

65

Dokładnie rzecz ujmując chodzi o drugi arkusz normy. Numer po myślniku normy w
oznaczeniach standardów ISO wskazuje na numer arkusza.
66
Zastawa M., Nowe trendy w bezpieczeństwie informacji, Magazyn Klientów TUV Nord Polska Numer 3/2006 (12), s.11
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Departament of
Trade and Industry
- DTI

1993

DTI Code of Practice

1995
1998
1999
2000
2002

British Standards
Institution – BSI
International
Standard
Organisation - ISO

BS 7799-1:1995
BS 7799-1:1999
ISO 17799:2000
ISO/ IEC
17799:2005

2005

BS 7799-2:1998
BS 7799-2:1999
BS 7799-2:2002
ISO/ IEC
27001:2005

Źródło: Opracowanie własne.
W dalszym okresie planowane są publikacje kolejnych norm serii ISO / IEC 27000 słownictwo i terminologia, ISO/IEC 27002 (obecnie znane jako BS 7799-1 oraz ISO/IEC 17799) praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO/IEC 27003 - porady i wskazówki
dotyczące implementacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), ISO/IEC 27004
– „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wskaźniki i pomiar.” oraz ISO/IEC 27005
(obecnie BS 7799-3) - zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji.
Pojawienie się na rynku nowego standardu jest konsekwencją prowadzonych prac nad
rozwojem

systemu

oraz

chęcią

popularyzacji

na

całym

świecie

systemu

zarządzania

bezpieczeństwem jako międzynarodowej normy. Nowe oznaczenie nie będące konsekwencją
poprzednich wersji, wynika z planu stworzenia rodziny standardów bezpieczeństwa ISO serii
27000. Takie działanie ma na celu zgromadzenie wszystkich dotychczasowych standardów
odnośnie bezpieczeństwa w jednej serii norm.
1.1 Polska edycja norm z zarządzania bezpieczeństwem informacji
Norma ISO/IEC 17799:2000 Code of practice for Information Security Management została
przetłumaczona przez PKN w 2003 r. jako PN ISO/IEC 17799 Technika informatyczna. Praktyczne
zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
20 stycznia 2005 r. została zatwierdzona do publikacji polskojęzyczna wersja normy BS
7799-2:2002

i

ostatecznie

opublikowana

jako

PN-I-07799-2:2005

Systemy

zarządzania

bezpieczeństwem informacji - Wymagania i wytyczne do użytkowania.
Od stycznia 2007 roku w Polskim Komitecie Normalizacyjnym dostępna jest również polska wersja
najnowszej edycji standardu ISO/IEC 27001:2005.
2 Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Źródłem modelowego ujęcia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji jest już
wcześniej wspominana norma ISO/IEC 27001:2005. Standard przedstawia wymagania dotyczące
zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Jej uzupełnieniem jest opublikowany w
2005 roku zbiór najnowszych praktycznych wymagań (Information Technology – Code of practice
for Information Security Management). Opracowany został przez SC27, który w swojej strukturze
obejmuje grupy robocze:
§

WG1 – Standardy ISMS,

§

WG2 – Mechanizmy i techniki bezpieczeństwa,

§

WG3 – Kryteria oceny bezpieczeństwa,

§

WG4 – Zabezpieczenia i usługi związane z bezpieczeństwem,

§

WG5 – Zarządzanie tożsamością i technologie prywatności.
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Rys. J. Struktura SC27

SC27

WG2
Mechanizmy i
techniki
bezpieczeństwa

WG1
Standardy ISMS

WG4
Zabezpieczenia i
usugi związane z
bezpieczeństwem

WG3
Kryteria oceny
bezpieczeństwa

WG5
Zarządzanie tożsamością i
technologie prywatności

Źródło: Humphreys E., Implementing the ISO/ IEC 27001 Information Security Management
System Standard, Artech House, Boston 2007, s. 14
Norma definiuje poszczególne elementy kontroli i sterowania bezpieczeństwem informacji,
podporządkowanych

10

grupom

wymagań,

co

pozwala

organizacji

na

zidentyfikowanie

najwłaściwszych zabezpieczeń w kontekście specyfiki działalności, jaką prowadzą oraz otoczenia
rynkowego i potrzeb w powyższym zakresie. Szczególny nacisk położony jest na zarządzanie
ryzykiem.

Norma dotyczy wszystkich form informacji, w tym także ustnych i graficznych,

powstających z wykorzystaniem telefonów komórkowych i faksów. Standard uwzględnia najnowsze
formy działalności gospodarczej, np. e-commerce, internet, outsourcing, teleworking, mobile
computing. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych rozdziałów.
§

Polityka

bezpieczeństwa.

Polityka

jest

najważniejszym

dokumentem

w

systemie

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Tworzy wytyczne i ramy dla pozostałych zasad.
Punkt opisuje wskazówki właściwe dla organizacji, które należy wziąć pod uwagę podczas
tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji.
§

Organizacja bezpieczeństwa. Stworzenie zasad zabezpieczania informacji nie gwarantuje
jeszcze stworzenia systemu. Konieczne jest powołanie odpowiednich struktur zarządzania
wewnątrz organizacji. Ważne jest również zidentyfikowanie firm zewnętrznych mających
dostęp do informacji i wyznaczenie odpowiednich metod nadzoru nad takimi stronami trzecimi.

§

Zarządzanie

aktywami.

Konieczna

jest

weryfikacja

informacji

przetwarzanych

i

składowanych w organizacji. Efektem klasyfikacji informacji jest stworzenie grup informacji o
różnych stopniach poufności oraz opisanie zasad postępowania ze zidentyfikowanymi grupami.
§

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. Najsłabszym elementem każdego systemu są ludzie.
Norma

wymaga,

aby

sprawować

nadzór

nad

poszczególnymi

grupami

pracowników:

potencjalnych kandydatów, praktykantów, nowych pracowników, pracowników przewidzianych
do awansu. Konieczne jest stworzenie systemu szkoleń i uświadamiania pracowników odnośnie
zagrożeń.
§

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. Punkt opisuje wymagania dotyczące fizycznego
zabezpieczania budynków, pomieszczeń użytkowych, serwerowni. Niezbędne jest również
opisanie zasad związanych z konserwacją urządzeń, w tym komputerów oraz ustalenia
wymaganej kultury pracy np. Zasada czystych biurek.

§

Zarządzanie systemami i sieciami. Wiele błędów związanych z bezpieczeństwem informacji
dotyczy niewłaściwego użytkowania urządzeń. Dlatego konieczne jest opracowanie zasad
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korzystania

z

funkcjonujących

urządzeń,

w

tym

również

będącymi

własnością

firm

zewnętrznych. Dużym zagrożeniem są wirusy i inne niebezpieczne oprogramowanie. Aby
uniknąć utraty cennych danych elektronicznych konieczne jest opracowanie zasad tworzenia i
zarządzania kopiami zapasowymi. Bardzo ważnym elementem jest bezpieczne postępowanie z
przenośnymi nośnikami danych oraz ustalenie zasad wymiany informacji ze stronami trzecimi.
§

Kontrola dostępu do systemów. Systemy informatyczne zawierają ogromne ilości danych.
Niezbędne jest kontrolowanie dostępu do danych poprzez jasne ustalenie grup użytkowników
oraz zdefiniowanie uprawnień do edycji i odczytu. Dotyczy to zarówno informacji dostępnych w
sieciach wewnętrznych jak i sieciach zewnętrznych. Kontrola dostępu powinna rozpoczynać się
już na poziomie systemów operacyjnych.

§

Nabycie systemu informacyjnego, rozwój i utrzymanie. Podczas rozbudowy systemów
informatycznych należy również pamiętać o zabezpieczeniach. Każda zmiana musi być
autoryzowana

przez

odpowiednie

osoby

oraz

przed

zastosowaniem

przetestowana

w

wydzielonym środowisku testowym. Punkt ten opisuje również, w jaki sposób bezpiecznie
stosować metody kryptograficzne.
§

Zarządzanie

incydentami

bezpieczeństwa

informacji.

Zgłaszanie,

rejestrowanie

i

reagowanie na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem informacji jest kluczowym
elementem

systemu

komunikacyjne

zarządzanie

wewnątrz

firmy,

bezpieczeństwem
wskazanie

osób

informacji.

Systemowe

odpowiedzialnych

za

rozwiązania

reagowanie

na

incydenty, określenie ścieżek komunikacyjnych i określenie maksymalnych czasów reakcji na
incydenty gwarantuje skuteczność ISMS i jest podstawą do precyzyjnego określenie poziomów
ryzyk.
§

Zarządzanie ciągłością biznesu. Każda organizacja powinna poczynić odpowiednie kroki w
celu zapewnienia ciągłości najważniejszych działań biznesowych. Obejmuje to analizę
najbardziej prawdopodobnych i najdotkliwszych w skutkach awarii oraz opracowanie planów
mających na celu jak najszybsze przywrócenie organizacji do poprawnego funkcjonowania.
Dodatkowo

wszystkie

stworzone

plany

muszą

być

okresowo

testowane

pod

kątem

przydatności w momencie materializacji zagrożeń.
§

Zgodność z prawem i własnymi wymaganiami. Podstawowym warunkiem certyfikowania
systemu bezpieczeństwa informacji jest pełna zgodność z obowiązującymi przepisami
prawnymi. Aby spełnić przedstawiane w normie wymagania należy przeanalizować akty
normatywne w zakresie bezpieczeństwa informacji i wprowadzić rozwiązania gwarantujące
spełnienie

wymagań

instrumentów

takich

prawnych.
jak

audyty

Dodatkowo

konieczne

wewnętrzne,

przeglądy

jest

wprowadzenie

kierownictwa,

pewnych

zapewniające

doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji.
Istotną

cechą

standardu

jest

powiązanie

potencjalnych

zagrożeń

zewnętrznych,

powszechnie uznawanych za najbardziej niebezpieczne z analizą zagrożeń wewnętrznych. Oznacza
to, że w rozumieniu normy nie tylko partnerzy rynkowi, dostawcy i odbiorcy mogą stanowić
potencjalne zagrożenie dla informacji gospodarczych, równie istotne są zagrożenia wewnętrzne,
związane z pracownikami.
Z normy wynika, że struktura zagrożeń organizacji oparta jest na czterech podstawowych
elementach:

pracownikach,

procesach

biznesowych,

stosowanych

technologii,

strukturze

organizacyjnej, która określa odpowiedzialność i uprawnienia. Każdy z przedstawionych elementów
może stanowić dla nas potencjalne źródło zagrożeń wewnętrznych. Systemy, informacyjne w tym,
np. teleinformatyczne przez swoją specyfikę oraz możliwość łączenia się bez względu na odległość i
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porę dnia muszą być traktowane w kategorii zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych - każda
organizacja musi indywidualnie zdecydować ostatecznie, jaka rola zostanie im przypisana.
E. Humphreys zwraca uwagę, że ustanawiając ISMS konieczne jest uwzględnienie zakresu i
uwzględnienie wielu powiązań wewnętrznych i zewnętrznych.67
Rys. S. ISMS – zakres oraz powiązania zewnętrzne

system
wewnętrzny/
procesy
systemy
zewnętrzne/
sieci

system
wewnętrzny/
procesy

ISMS

systemy
zewnętrzne/
sieci

klienci

system
wewnętrzny/
procesy

dostawcy

Źródło: Humphreys E., Implementing the ISO/ IEC 27001 Information Security Management
System Standard, Artech House, Boston 2007, s. 56
Do najważniejszych zewnętrznych czynników zalicza klientów, dostawców oraz systemy i procesy.
W przypadku czynników wewnętrznych rolę kluczową odgrywają procesy i systemy wewnętrzne.
Praktyczną implementację powyższych myśli może być mapa procesów, która obejmuje wszystkie
procesy realizowane w danej organizacji, w tym także proces zapewniania ciągłości biznesu, który
w głównej mierze obejmuje ISMS.
Rys. X Mapa procesów opracowana w ramach zintegrowanego systemu zarządzania
(jakością i bezpieczeństwem informacji)

67

Humphreys E., Implementing the ISO/ IEC 27001 Information Security Management System
Standard, Artech House, Boston 2007, s. 56
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2

Projekt
informatyczny

1

Pozyskanie
zamówienia

5

3

Sprzedaż
towarów i usług z
nimi związanych

Serwis i opieka
posprzedażna

4

Usługi
informatyczne

6

Zapewnienie
ciągłości biznesu

7

Utrzymanie i
rozwój systemu
zarządzania

8

Zarządzanie
infrastrukturą
informatyczną

Źródło: opracowanie własne.
Niniejsza mapa wskazuje jednakże, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji dotyczy każdego
procesu organizacji.
3. Polityka bezpieczeństwa informacji
Rys. X. Rodzaje polityk w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

bezpieczeństwo
informacji

organizacja
bezpieczeństwa

klasyfikacja i
kontrola
aktywów

kontrola
dostępu do
systemu

bezpieczeństwo
e-mail

bezpieczeństwo
personelu

rozwój i
utrzymanie
systemów

planowanie
ciągłości
biznesu

antywirus

bezpieczeństwo
fizyczne i
środowiskowe

zarządzanie
siecią i
komputerami

zgodność z
wymaganiami

akceptowalne
wykorzystanie
internetu

Źródło: Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. Guidelines for Effective
Information Security Management, Auerbach Publication, Boca Raton, 2002, s. 8
Rys. H Polityki korporacyjne
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organizacja
korporacji

zatrudnienie

standardy
postępowania
pracowników

konflikt
interesów

dostawy i
kontrakty

zarządzanie
operacyjne

dyscyplina
pracowników

bezpieczeństwo
informacji

komunikacja
korporacyjna

bezpieczeństwo
miejsca pracy

planowanie
ciągłości
biznesu

zarządzanie
dokumentacją

klasyfikacja
aktywów

Źródło: Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. Guidelines for Effective
Information Security Management, Auerbach Publication, Boca Raton, 2002, s. 4
Rys.L. Metodologia architektury bezpieczeństwa informacji
krok 1
cele strategiczne
środowisko
biznesowe

krok 2
ludzie

kwestie
taktyczne

analiza wymagań
biznesowych

krok 3
proces

technologia

ocena bieżącej i planowanej
architektury

koszt

czas

priorytety biznesowe
rozwinięcie mapy
bezpieczeństwa informacji

Źródło: Egan M., Mather T., The Executive Guide to Information Security. Threats, Challenges and
Solutions, Addison-Wesley, Indianapolis 2005, s. 49
Rys. DD. Kaskadowanie planowanie strategiczne w zakresie bezpieczeństwa informacji

Dyrektor generalny

Strategia organizacji

Dyrektor działu IT

Strategia IT

Oficer bezpieczeństwa
informacji

Strategia bezpieczeństwa
informacji

Kierownik
bezpieczeństwa
Administrator
bezpieczeństwa

Planowanie taktyczne w zakresie
bezpieczeństwa informacji
Planowanie operacyjne w
zakresie bezpieczeństwa

Personel operacyjny

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 30
Rys. SS. Czynniki wpływające na strategię i plan bezpieczeństwa w ISMS
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Wartość aktywów i
systemów
Wymagania
prawne

Strategia IT

Strategia

Strategia i plan
bezpieczeństwa

Konkurenci i
klienci

Wartość wizerunku
i marki

Zakres kontroli
Partnerzy i
dostawcy

Źródło: Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc.,
Rockland 2006, s. 26
Rys. TT. Trzy poziomy zarządzania ISMS

STRATEGICZNE
- misja
- plan strategiczny

TAKTYCZNE
- polityki
- budżety
- organizacja

OPERACYJNE
- standardy
- procedury

Źródło: Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc.,
Rockland 2006, s. 22
Rys. YY. Polityki i standardy bezpieczeństwa
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Polityka
bezpieczeństwa
IT (ISMS)

Polityka
akceptowalnego
użycia

Standardy
monitorowania

Polityka
korzystania z
internetu

Standardy
aplikacji
bezpieczeństwa

Polityka
zdalnego
dostępu

Poziom
zabezpieczeń
firewall

Polityka backup

Poziom
zabezpieczeń
unix

Polityka
dostępu
administratora

Poziom
zabezpieczeń
Windows

Poziom
zabezpieczeń
router

Źródło: Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc.,
Rockland 2006, s. 36
Rys. X. Cele ogólne organizacji

rozwój

umiejętność
reagowania na
zmieniające się
potrzeby rynku

prowadzenie
stabilnego i
przewidywalnego
biznesu

bieżąca
działalność

bezpieczeństwo
operacyjne

zapewnienie poufności,
integralności i
dostępności systemów
IT
bezpieczeństwo

Źródło: Axelrod C.W., Bayuk J.L., Schutzer D., Enterprise Information Security and Privacy, Artech
House, Inc., Norwood 2009, s. 49
4. Odpowiedzialność i uprawnienia – role w ISMS
Rys. Z. Odpowiedzialności i role w zarządzaniu ryzykiem w ISMS
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KIEROWNICTWO
Co jest ważne?

BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
Priorytetyzowanie
ryzyka

GRUPA IT
Najlepsze rozwiązania
kontrolne

określić
akceptowalny
poziom ryzyka

zdefiniować
wymagania
dotyczące
bezpieczeństwa

oszacować
ryzyka

zaprojektować i
zbudować
rozwiązania
dotyczące
bezpieczeństwa

dokonywać
oceny
skuteczności
zabezpieczeń

wdrażać i
wspierać
rozwiązania
dotyczące
bezpieczeństwa

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 332
Rys. ZZ. Grupa bezpieczeństwa informacji – zakres działań
Lider grupy ds. bezpieczeństwa IT
i ryzyka

Polityka bezpieczeństwa IT
i ryzyka

Działania w zakresie
bezpieczeństwa

Grupa projektowa ds.
bezpieczeństwa

Polityki bezpieczeństwa IT
oraz zgodność z
przepisami

Firewall i bezpieczeństwo
sieci

Kierownik projektu

Strategia i planowanie

Sprzęt komputerowy i
hasłowanie

Kierownik projektu

Ryzyko operacyjne IT

Badania i integracja
systemów

Administracja
bezpieczeństwa i helpdesk

Monitorowanie
bezpieczeństwa

Źródło: Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing Inc.,
Rockland 2006, s. 7
Rys. DDDD. Role w bezpieczeństwie informacji
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Oficer
bezpieczeństwa
informacji

Doradca ds.
bezpieczeństwa

Oficer
bezpieczeństwa

Kierownik
bezpieczeństwa

Technik
bezpieczeństwa

Administrator
bezpieczeństwa

Personel
operacyjny

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 185
5. Dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
System zarządzania bezpieczeństwem informacji musi być udokumentowany – przy czym
zakres dokumentacji, jej stopień szczegółowości powinien być uzależniony od specyfiki działalności,
koncepcji systemu itd. To wynika bezpośrednio z wymagań ISO/ IEC 27001. Niniejszy wymóg
często jest opacznie rozumiany, i przez to upowszechnia się opinia o biurokratyzacji ISMS. W
odniesieniu do dokumentacji systemu na pewno należy zwrócić uwagę na:
§

wymagania normy ISO/ IEC 27001

§

wymagania klientów

§

specyfikę organizacji i realizowanych w niej procesów

§

oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa.
Bardzo często w odniesieniu do ISMS oczekiwany jest wysoki poziom formalizacji, z uwagi

na fakt, że stosowane w systemie zabezpieczenia, metody ochrony informacji i kryteria klasyfikacji
czy to zdarzeń, czy incydentów – muszą być precyzyjne, nie mogą nieść z sobą niedopowiedzeń i
pozostawiać wątpliwości co do realizacji.
ISO/ IEC wymaga aby dokumentacja ISMS obejmowała68:
§

udokumentowane deklaracje polityki ISMS i cele;

§

zakres ISMS;

§

procedury i zabezpieczenia wspomagające ISMS;

§

opis metody szacowania ryzyka;

§

raport z procesu szacowania ryzyka;

§

plan postępowania z ryzykiem;

§

udokumentowane procedury potrzebne organizacji do zapewnienia efektywnego planowania,
eksploatacji i sterowania procesami bezpieczeństwa informacji i opis pomiaru efektywności
zabezpieczeń;

§

68

zapisy wymagane przez niniejszą normę międzynarodową;

ISO/ IEC 27001, p. 4.3.1, s. 14
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§

Deklarację Stosowania.
Jest bardzo niewłaściwe postrzeganie dokumentów – jako wymagania, które należy spełnić.

To niestety częste podejście – opracowywanie dokumentów – bo są wymagane. W istocie –
dokumenty powinny być zwieńczeniem procesów – planowania bezpieczeństwa, szacowania i
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji, planowania i ustanawiania procesów w ISMS.
W przypadku wdrażania ISMS w oparciu o wymagania ISO/ IEC – kluczowe są wymagania
związane z konieczną dokumentacją. A zatem na pewno będzie to deklaracja – polityki jakości jako
autonomiczny dokument. Polityka określa też kierunki dla planowania bezpieczeństwa informacji – i
rzutuje na cele. Te zależnie od sposobu planowania mogą być autonomiczne, mogą wreszcie być
spójną bazą z celami całej organizacji.
Ponadto konieczne jednoznaczne opisanie zakresy systemu, co było dyskutowane w innej
części książki. Typowo – w przypadku zintegrowanych systemów zarządzania, gdzie funkcjonuje
księga jakości (księga zintegrowanego systemu), zakresy systemu definiowany jest właśnie w tym
dokumencie. Może być określony w polityce bezpieczeństwa informacji.
Udokumentowana musi zostać także metoda szacowania ryzyka, co zrozumiałe raport z jej
zastosowania i plan postępowania z ryzykiem. W praktyce wymusza to posiadanie kilku pośrednich
opracowań – zestawień aktywów, informacji, zagrożeń itd.
W przypadku kiedy organizacja posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, ale nie
tylko w takim przypadku doskonałą podstawą ustanawiani koncepcji dokumentacji ISMS jest
oparcie jej o mapę procesów.
Jest to i nowoczesna, i użyteczna koncepcja.
Rys. C. Model podstawowych działań organizacji

dostawcy
materiały, informacja, siła robocza

decyzje
korporacyjne
respektowanie
prawa

ocena i
źródła

zamówienia

wytworzenie

inwentaryzacja

dystrybucja

klienci

rejestracja
przychodów

informacja
zwrotna

płaca

Źródło: Green S., Manager`s Guide to the Sarbanes-Oxley Act. Improving Internal Controls to
Prevent Fraud, John Willey & Sons Inc., New Jersey 2004, s. 52
Rys. T. Algorytm procesu raportowania
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KIEROWNIK
SPRZEDAŻY

FINANSE

miesięcznie

raporty kierownicze
przekazywane
wszystkim
kierownikom

przegląd i badanie
przyczyn wszelkich
niespodziewanych
kwestii; dyskusja z
koordynatorami

VICE PREZES ODDZIAŁU

przegląd i dyskusja z
kierownikami o
niespodziewanych i
nadzwyczajnych
kwestiach

raport
raport

komunikowanie
każdego błędu do
działu finansów

Źródło: Green S., Manager`s Guide to the Sarbanes-Oxley Act. Improving Internal Controls to
Prevent Fraud, John Willey & Sons Inc., New Jersey 2004, s. 61
Rys. Y. Algorytm procesu budżetowania
KIEROWNIK
SPRZEDAŻY

FINANSE

VICE PREZES ODDZIAŁU

nie

rocznie

dystrybucja
matrycy budżetu

uzupełnienie
matrycy

przegląd i
zatwierdzenie/
negatywna
weryfikacja

akceptacja

matryca

matryca

tak

Źródło: Green S., Manager`s Guide to the Sarbanes-Oxley Act. Improving Internal Controls to
Prevent Fraud, John Willey & Sons Inc., New Jersey 2004, s. 60
Typowe dla znormalizowanych systemów zarządzania – są procedury.
Dokumentowanie ISMS to efekt wdrażania systemu, dlatego przeplata się z wieloma etapami
projektowania i wdrażania rozwiązań. T.R. Peltier omawiając proces opracowania dokumentacji
(rys. D). zwraca uwagę na konieczność konsultacji z użytkownikami na etapie projektu procedury
oraz okresowych przeglądów i weryfikacji.

Rys. D. Proces opracowania dokumentu w ISMS (polityki, procedury)
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okresowy
przegląd
procedury

wywiad z
odpowiedzialnymi za
opracowanie
procedury

aktualizacja,
test i publikacja
procedury

przegląd i zmiana
projektu procedury
przez
odpowiedzialnego

opracowanie
projektu
procedury

aktualizacja
projektu
procedury

Źródło: por. Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. Guidelines for Effective
Information Security Management, Auerbach Publication, Boca Raton, 2002, s.141
T.R. Peltier zwraca uwagę, że opracowanie dokumentacji ISMS to istotny element
zarządzania projektem – jakim jest wdrażanie systemu bezpieczeństwa. Niezbędne zatem jest
zwrócenie uwagi na elementy zarządzania przedsięwzięciami – m.in. planowanie i nadzór, plany
komunikacji – obejmujące szkolenia, prezentacje i konsultacje treści dokumentów.69
Rys. R Dokumentowanie ISMS

ABC polityki i procedur bezpieczeństwa informacji

zarządzanie
projektem

polityka
bezpieczeństwa
informacji

polityka
klasyfikacji
informacji

plan komunikacji

planowanie
projektu

analiza
organizacji

analiza
organizacji

planowanie i
wykonanie

nadzór nad
projektem

cele organizacji

cele organizacji

szkolenie

administracja

dokumentacja
polityki

dokumentacja
polityki

ocena

Źródło: Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. A Practioner`s Reference, 2nd
edition, Auerbach Publication, Boca Raton, 2004, s. 22
Rys. II. Dokumentacja ISMS (polityki, standardy i praktyki)
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Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. Guidelines for Effective Information
Security Management, Auerbach Publication, Boca Raton, 2002, s.141
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polityki

opracowywane
na podstawie
polityk lub
adoptowane

procedury

zatwierdzane przez Zarząd
organizacji

standardy

przewodniki

instrukcje

doprecyzowują sposób
postępowania, oparte są
na standardach i
wymaganiach

Źródło: m.in. Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 112
Dokumentacja ISMS poddawana jest ocenie w pierwszej fazie audytu; konieczne jest
podjęcia określonych działań dla zapewnienia zgodności dokumentów z wymaganiami. Tab. X
przedstawia spostrzeżenia audytowi – określone przez audytorów jednostki certyfikującej. Ich
analiza zwraca uwagę, że w przypadku dokumentowania zasad systemu należy zwrócić uwagę na
szczegóły, ta uwaga zresztą dotyczy każdego wymagania ISO/ IEC 27001.
Tab. X Lista spostrzeżeń audytowych (audyt przedcertyfikacyjny) – z oceny dokumentów

L.p.

Oznaczenie
dokumentu

Spostrzeżenie

Punkt normy

1

KP
VI-01.02

Wykaz nadzorowanych dokumentów zewnętrznych
jest bardzo szczegółowy, jednak nie zawiera np.
Kodeksu Pracy, Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych.

4.2.3 f / ISO
9001:2000
4.3.2 f / BS 77992:2002

2

KP
VI-01.01

W
wykazie
nadzorowanych
dokumentów
zintegrowanego systemu zarządzania nie określono
osoby
odpowiedzialnej
oraz
miejsca
przechowywania
dokumentu
„Cele
Polityki
Bezpieczeństwa”.

4.2.3 d / ISO
9001:2000
4.3.2 d / BS 77992:2002

3

VI-03.00

Wskazane jest doprecyzowanie p. 5.2 procedury –
zapisy bezpieczeństwa są przechowywane nie tylko
w Nemezis, w wersji elektronicznej, ale również w
postaci papierowej, o czym świadczy załącznik do
tej procedury VI-03.01

4.2.4 / ISO
9001:2000
4.3.3 / BS 77992:2002

4

VI-03.00

4.2.4 / ISO
9001:2000
4.3.3 / BS 77992:2002

5

VI-00.00

6

VI-05.00

Wskazane jest, by umieścić w procedurze opis
sposobu pozbywania się przez Organizację zapisów,
których okres przechowywania upłynął (np. poprzez
odsyłacz do dokumentu opisującego postępowanie z
nośnikami informacji – Księga Procesu VII).
Wskazane jest, by dane wejściowe do przeglądu
zarządzania ISMS zawierały informację zwrotną od
zainteresowanych stron, tak jak wymaga tego
norma BS 7799-2:2002 w punkcie 6.2 b. Wskazane
jest także, by doprecyzować, kto to może być tzw.
„zainteresowaną stroną”.
Wskazane jest, by procedura „Zarządzanie kadrami”
przywoływała
–
jako
załącznik
–
„Zakres
obowiązków, odpowiedzialności, kompetencji i
uprawnień pracowników Organizacji”.

6.2 b / BS 77992:2002

6.2.2 a / ISO
9001:2000
5.2.2 a / BS 77992:2002
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L.p.

Oznaczenie
dokumentu

7

VI-02.00

8

VI-02.02

9

Deklaracja
Stosowania
SoA

10

Plan
ciągłości
biznesu
wyciąg
BCP
abstract

11

12

13

–
-

Plan
ciągłości
biznesu
Business
Continuity
Plan
Deklaracja
Stosowania
SoA
Deklaracja
Stosowania
SoA

14

Deklaracja
Stosowania
SoA

15

Księga
Procesu:
Testowanie
Process
Manual:
Testing
Deklaracja
Stosowania
SoA
Księga
Procesu VII
Process VII
Manual

16

17

Spostrzeżenie

Punkt normy

Procedura „Audyty wewnętrzne” przywołuje w p.
5.5.3 „Kartę niezgodności / obserwacji”, która nie
jest już stosowana w systemie. Obecnie stosowany
jest tzw. „Raport zbiorczy”.
Wskazane jest rozważenie, czy nie byłoby zasadne
zawarcie w procedurze „Audyty wewnętrzne” zasad
kategoryzacji niezgodności i obserwacji (definicje)
oraz ewentualnych działań, które w ich następstwie
winny być podejmowane. Jak dotąd definiowane to
było na szkoleniach dla audytorów wewnętrznych,
jednak
materiały
szkoleniowe
nie
są
nadzorowanymi dokumentami systemu zarządzania.
W punkcie A.4.1.6 Deklaracji nie wspomina się o
współpracy
ze
„Spółdzielnią
Rolnik”
–
administratorem budynku, w którym mieści się
siedziba główna Organizacji – w zakresie ochrony
fizycznej siedziby głównej a także o współpracy z
firmą (firmami) sprzątającymi pomieszczenia.
Ponadto nie wspomina się o firmach świadczących
usługi telekomunikacyjne: Telekomunikacja Polska
TPSA, dostawca (i serwisant) centrali telefonicznej,
Orange (dostawca usług telefonii komórkowej),
lokalny operator “Poznańskie Centrum Super
Komputerowo-Sieciowe”, firma „Plus”, serwisująca
sieć LAN, i inne, np. zlecone na zewnątrz usługi w
zakresie HR do firmy „Serwis Personalny”.
Wskazane jest zewidencjonowanie miejsc, w
których eksponowany jest wyciąg z planu ciągłości
biznesu. Może to ułatwić jego wymianę w przypadku
zmiany treści dokumentu. Ze względu na znaczenie
tego dokumentu dla skutecznej i prawidłowej
reakcji pracowników na zagrożenia, może to mieć
istotny wpływ na zachowanie ciągłości działania.
Należy uaktualnić numery alarmowe zapisane w
planie (str. 20) – od 5 grudnia 2005 zmieniły się
zasady wybierania numerów. Należy również
uwzględnić fakt, że „wydzwanianie się” na zewnątrz
firmy może wymagać wybrania dodatkowych cyfr

8.2.2 / ISO
9001:2000
6.4 / BS 7799-2:2002

Wskazane jest, by w punkcie A.12.2.2 Deklaracji
przywołać Księgę Procesu VII, która ma w tej
kwestii zastosowanie.
W rozdziale A.12.3 Deklaracji mówi się o audycie
wewnętrznym systemu zarządzania. W istocie
powinno się tu wymienić zabezpieczenia stosowane
(i nadzór nad nimi) w typowym audycie
informatycznym.
Według oświadczenia Pełnomocnika Zarządu ds.
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
w Organizacji nie stosuje się praktyk segregacji
obowiązków i odpowiedzialności dla zapobiegania
nadużyciom. W związku z tym należy rozważyć
wyłączenie punktu A.8.1.4 z Deklaracji, jako nie
mającego zastosowania.
Wskazane jest doprecyzowanie odpowiedzialności i
uprawnień w zakresie przyznawania środowiska do
testowania.

A.12.2.2 / BS 77992:2002

W żadnym miejscu Deklaracji nie wspomina się o
stosowaniu ochrony antyspamowej. Zabezpieczenia
takie są w rzeczywistości wdrożone.
Wskazane jest, by uzupełnić opis postępowania w
przypadku tworzenia kopii zapasowych. W chwili
obecnej wymienia on obowiązki pracowników.
Organizacja
korzysta
także
z
usług
osób
zakwalifikowanych jako „współpracownicy”.

A.8.3.1 / BS 77992:2002

8.2.2 / ISO
9001:2000
6.4 / BS 7799-2:2002

A.4.1.6 / BS 77992:2002

A.11 / BS 77992:2002

A.11 / BS 77992:2002

A.12.3 / BS 77992:2002

A.8.1.4 / BS 77992:2002

A.8.1.5 / BS 77992:2002

A.8.4.1 / BS 77992:2002
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L.p.

Oznaczenie
dokumentu

18

Deklaracja
Stosowania
SoA

20

Deklaracja
Stosowania
SoA

21

Deklaracja
Stosowania
SoA
Deklaracja
Stosowania
SoA

22

Spostrzeżenie

Punkt normy

W punkcie A.9.2.4 zadeklarowano, że zasady
przeglądu praw użytkowników zostały opisane w
Księdze
Procesu
„Zarządzanie
Infrastrukturą
Informatyczną”. We wspomnianej księdze opisu
w/w zasad nie odnaleziono.
Wyłączenie zabezpieczenia „Ograniczenie czasu
trwania połączenia” niezasadne. Połączenie VPN
posiada ustawione ograniczenia związane z czasem
trwania i aktywności połączenia.
Nie
udokumentowano
wymaganych
czasów
przechowywania logów systemowych.

A.9.2.4 / BS 77992:2002

W instrukcji szyfrowania poczty elektronicznej i
plików brak wymagań odnośnie zarządzania
kluczami kryptograficznymi.

A.10.3.5 / BS 77992:2002

A.9.5.8 / BS 77992:2002

A.9.7.1 / BS 77992:2002

Źródło: Informacje wewnętrzne firmy informatycznej
6 Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z
audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu70.
Audyty wewnętrzne to konieczny element systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, a
przy tym jeden z ważniejszych elementów systemu stojących na straży jego utrzymania i ciągłego
doskonalenia. Audyt to także stały element znormalizowanych systemów zarządzania (np. ISO
9001:2008, ISO 14001, ISO/ TS 16949:2009, VDA 6.1, TE 9000, SA 8000, AQAP 110, PN-N
18001, OHSAS 18001).
Podobnie, audyt zyskał opinię skutecznego narzędzia wykorzystywanego jako metoda
kwalifikacji i ciągłej oceny dostawców, szczególnie cenione narzędzie w branżach motoryzacyjnej,
spożywczej i farmaceutycznej. W praktyce kosztowna ale jednocześnie bardzo skuteczna metoda,
pozwalające nie tylko na ocenę ale skłaniająca do doskonalenia rozwiązań w zakresie zarządzania u
dostawcy. Coraz częściej audytowany jest u dostawcy czy potencjalnego dostawcy obszar –
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Wreszcie

audyt

znormalizowanych

certyfikacyjny

systemów

–

to

zarządzania

formalne
–

uwieńczenie

bezpieczeństwem

prac

wdrożeniowych

informacji,

jakością,

środowiskowego, czy bhp i innych.
Audyt jest szczególnie cennym narzędziem zarówno na etapie wdrażania, jak również
doskonalenia systemu zarządzania, i trudno wyobrazić sobie prawidłowe utrzymanie i rozwój
systemu bez nieustannie doskonalonego procesu audytu wewnętrznego, realizowanego w ramach
tzw. zarządzania
skuteczność

programami audytów. Konieczność

dotyczy

wszystkich

elementów

zmian

procesu

–

doskonalących
jego

i podnoszących

planowania,

wykonania,

dokumentowania i działań poaudytowych. Szczególną rolę w tym względzie trzeba przypisać
kompetencjom audytorów wewnętrznych. Audyty stanowią mechanizm ciągłego doskonalenia
systemu, bowiem pozwalają na potwierdzanie zgodności rozwiązań, ale także wskazywanie słabych
stron

systemu

(definiowanie

niezgodności

i

obserwacji)

i

skłaniają

do

analizy

przyczyn,

podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Wykorzystanie metodyki audytu pozwala na ocenę, czy organizacja prezentuje wystarczający
poziom zarządzania, aby można było uznać, że system71:
70
71

Pkt. 3.1, ISO 19011:2002 oraz pkt. 3.9.1 ISO 9000:2005
Por. pkt. 4, ISO 19011:2002
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§

spełnia zaplanowane ustalenia,

§

wymagania norm międzynarodowych ISO/ IEC 27001 oraz inne wymagania systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji ustanowione przez organizację, oraz

§

jest skutecznie wdrożony i utrzymany.

Ponadto

audyt

umożliwia

zdefiniowanie

koniecznych

kierunków

doskonalenia

w

zakresie

bezpieczeństwa informacji, rozwoju i rozszerzenia ISMS. W trakcie audytu zwraca się uwagę na
zgodność rozwiązań systemowych z wymaganiami prawa, wymaganiami klienta, podstawami
normatywnymi systemu oraz innymi regulacjami wewnętrznymi ustanowionymi przez organizację.
W

kontekście

powyższych

uwag,

szczególnie

istotnym

wydaje

się

być

system

audytów

wewnętrznych organizacji, stanowiący obowiązkowe wymaganie systemu jakości. Jest to konieczny
element, stosowany także w innych systemach kształtowania jakości72. Dla pełnego wykorzystania
możliwości jakie daje przeprowadzanie audytu, konieczna jest znajomość podstaw metodyki audytu
oraz wymagań normy zarządzania bezpieczeństwem informacji danej organizacji oraz określonych
w normie stanowiącej wytyczne do audytowania – ISO 19011:2002.
6.1 Istota audytu ISMS
Pojęcie audytu jest powszechnie znane w znaczeniu audytu finansowego, związanego z
rewizją

finansową,

jak

również

audytu

wewnętrznego

(kontroli

wewnętrznej).

Coraz

powszechniejszy jest termin "audyt systemu zarządzania", wskazujący na weryfikację systemu
ISMS, wykonywaną jednak w odmienny sposób i z odmiennymi celami, jak ww. audyty.
Definicja audytu przedstawiona na początku rozdziału wydaje się być najpełniejszą, chociaż w
literaturze można spotkać nieco inne ujęcie omawianego procesu73.
Każdy system zarządzania niesie ze sobą ryzyko powstania niezgodności, wynikających w pierwszej
kolejności z niedoskonałości założeń systemu, zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, incydentów
czy ostatecznie ludzkiej niedoskonałości. Zatem zasadne wydaje się wykrywanie ich w sposób
nieprzypadkowy, a więc regularny i zorganizowany, w ramach przeprowadzonego audytu oraz
przeprowadzenie systematycznych działań poaudytowych (ukierunkowanych taka na skutek, jak
również na przyczyny niezgodności). Z audytem związanych jest szereg pojęć, które mają istotne
znaczenie w realizacji procesu. W kontekście powyższych uwag można wymienić m. in74:
§

kryteria audytu – zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesie,

§

dowód z audytu – zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów
audytu i możliwe do zweryfikowania,

§

audytowany – organizacja, która jest audytowana,

§

audytor – osoba mająca kompetencje do przeprowadzenia audytu,

§

zespół audytujący – jeden lub więcej audytorów przeprowadzających audyt, wspomaganych
przez ekspertów technicznych, jeżeli jest to wymagane,

§

program audytu - zestaw audytów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach
czasowych i mających określony cel.Audyt systemu zarządzania przeprowadzany jest na

zlecenie klienta, czyli np.:
§

odbiorcy - przedsiębiorstwa, które korzystając z zasad audytu chce dokonać wstępnej, czy też
okresowej oceny dostawcy;

§

dostawcy - organizacja, która zakłada, że jej system jakości będzie audytowany poprzez tzw.
audyty wewnętrzne;

72

por. ISO 11019 Guidelines on quality and environmental management systems audyting
por. m.in. E. Kreier, J.Łuczak, Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu ISO 9000, Forum,
1997 – 2002; J. Russell, The Quality Audyt, 2000
74
ISO 19011, p. 3.0
73
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§

jednostki niezależnej odpowiedzialnej za nadzór nad jakością wyrobu lub usługi (np.
odpowiedzialne za nadzór nad określonymi instalacjami), czyli upoważniona do audytu strona
trzecia;

§

jednostki certyfikującej systemy jakości wyznaczonej do wykonania audytu w celu certyfikacji
systemu

jakości

audytowanej

organizacji,

czyli

jednostka

przeprowadzająca

audyt

certyfikacyjny.
Organizacja może zlecić także wykonanie audytu, np. u dostawcy innej, specjalistycznej
organizacji. U podstaw takiej decyzji mogą leżeć następujące przyczyny:
§

niewystarczające przygotowanie własnych audytorów;

§

większy profesjonalizm audytorów zewnętrznych w realizacji procedury audytu;

§

nadanie większego znaczenia audytom;

§

wyeliminowanie stronniczości oceny.

W czasie trwania procesu audytu, zespół audytujący weryfikuje rozwiązania systemowe pod kątem
zgodności z wymaganiami norm i innymi założeniami (tzw. kryteriami audytu) oraz zwraca
szczególną uwagę na efektywność podejmowanych działań. Każda stwierdzona niezgodność zostaje
precyzyjnie zdefiniowana i opisana wraz ze wskazaniem na jej podstawę.
W pierwszej kolejności powinny być ustalone i znane wymagania w odniesieniu do których
dokonujemy audytu. Mogą to być np.:
§

normy dotyczące ISMS,

§

utrzymywany i udokumentowany system,

§

wymagania prawne,

§

realizacja celów i zadań postawionych w organizacji wobec bezpieczeństwa informacji,

§

monitoring,

§

umowa z klientem.

W przypadku dokonania spostrzeżenia, konieczne jest jego odniesienie do odpowiedniego
wymagania oraz znalezienie obiektywnego dowodu, który potwierdzi obserwację.
Dopiero realizacja wszystkich powyższych czynności jest konieczna do stwierdzenia niezgodności.
Jeżeli choć jeden z tych elementów nie wystąpi tzn. nie ma podstawy niezgodności, nie dokonane
zostało spostrzeżenie lub nie znaleziono dowodu nie można orzec o wystąpieniu niezgodności.
6.2 Cele audytu i zakresy odpowiedzialności
W

rozumieniu

normy

ISO/

IEC

27001

najwyższe

kierownictwo

powinno

zapewnić

ustanowienie efektywnego i sprawnego procesu audytów wewnętrznych, dla dokonywania oceny
mocnych i słabych stron ISMS.
Audyty przeprowadzane są przez zespół audytorów. Spośród audytorów uczestniczących w
audycie konieczne jest wyznaczenie audytora wiodącego, nawet jeśli audyt wykonuje jedna osoba.
Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za przeprowadzenie audytu.
Do zespołu audytorów często są włączani:
§

eksperci techniczni w danej dziedzinie,

§

audytorzy będący w trakcie szkolenia,

§

obserwatorzy.

O obecności tych osób musi być poinformowany klient, audytowany i audytor wiodący oraz ten fakt
powinien być przez nich zaakceptowany.
Audytorzy powinni być wolni od uprzedzeń i nie powinni podlegać wpływom oddziałującym na ich
obiektywność.
Wyraźnie są określone zadania i odpowiedzialności:
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§

audytorów,

§

audytora wiodącego,

§

klienta,

§

audytowanego.
Audytor wiodący ponosi ostateczną odpowiedzialność za wszystkie fazy audytu. Powinien

posiadać zdolności i doświadczenie w kierowaniu audytami oraz uprawnienia do podejmowania
ostatecznych decyzji dotyczących wszystkich działań audytowych.
Do odpowiedzialności i zadań audytora wiodącego należą przede wszystkim75:
§

Określenie wymagań i zakresu audytu,

§

Udział w doborze pozostałych członków zespołu audytowego,

§

Przygotowanie planu audytu, dokumentacji roboczej i instruktaż dla audytorów,

§

Przegląd dokumentacji systemu jakości,

§

Reprezentowanie zespołu audytorów wobec kierownictwa audytowanej jednostki,

§

Informowanie i usuwanie przeszkód napotkanych podczas audytu,

§

Przygotowanie i przedstawienie raportu z audytu,

6.3 Etapy działań audytowych
Uznając istotność i użyteczność procesu audytowania, ważne jest zwrócenie uwagi na
konieczność respektowania wszystkich jego etapów, wskazanych na poniższym rysunku:
Rys. 1 Elementy audytu jakości i środowiska

75

por. Waelleans D., The quality audyt for ISO 9001:2000, Gower Publishing Limited, 2000, s. 111
- 129
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Inicjowanie auditu
-wyznaczenie auditora wiodącego zespołu auditującego
-określenie celów, zakresu i kryteriów
-określenie wykonalności
-ustalenie zespołu auditującego
-ustalenie początkowego kontaktu z auditowanym
Prowadzenie przeglądu dokumentacji
-przegląd odpowiedniej dokumentacji łacznie z zapisami,
określenie ich adekwatności
Przygotowanie działań auditowych prowadzonych u
auditowanego
-przygotowanie planu auditu
-przydzielenie zadań zespołowi auditującemu
-przygotowanie dokumentów roboczych

Prowadzenie działań auditowych u auditowanego
-przeprowadzenie spotkania otwierającego
-komunikowanie się podczas auditu
-role i odpowiedzialności przewodników i obserwatorów
-zbieranie i weryfikowanie informacji
-opracowanei ustaleń z auditu
-przeprowadzenie spotkania z auditującym
Przygotowanie, zatwierdzenie i dystrybucja raportu
z auditu
-przygotowanie raportu z auditu
-zatwierdzenie i dystrybucja raportu z auditu
Zakończenie auditu
-zachowanie dokumentów
-zakończenie auditu

Przeporwadzenie działań poauditowych

Źródło: na podstawie normy ISO 19011 – figure 2 Overview of typical audyt activities, s. 10
Każdy z elementów procesu audytów wskazany w normie ISO 19011 jest konieczny dla
osiągnięcia celów audytu. Tym nie mniej bez wątpienia jest realizowany w każdym przypadku
audytu trzeciej strony, natomiast w odniesieniu do audytu wewnętrznego można zdecydować o
ograniczeniu niektórych z nich.
Do podstawowych etapów działań audytowych zaliczyć należy:
§

inicjowanie audytu,

§

przegląd dokumentacji,

§

przygotowanie działań audytowych,

§

przeprowadzenie działań audytowych,

§

udokumentowanie rezultatów audytu,

§

zakończenie audytu,

§

przeprowadzenie działań poaudytowych.
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Na inicjowanie działań audytowych składają się wyznaczanie audytora wiodącego zespołu
audytującego, określenie celów audytu, zakresu i kryteriów, określenie wykonalności audytu,
ustalenie zespołu audytującego oraz nawiązanie pierwszego kontaktu z audytowanym.
Norma zaleca aby osoby odpowiedzialne za zarządzanie programem audytów, wyznaczyły audytora
wiodącego zespołu audytującego dla danego audytu.
Gdy prowadzone są audyty wspólne, ważne jest, aby przed rozpoczęciem audytu, organizacje
audytujące osiągnęły porozumienie, co do odpowiedzialności każdej organizacji, w szczególności w
odniesieniu do uprawnień audytora wiodącego zespołu audytującego wyznaczonego na dany audyt.
W ramach ogólnych celów programu audytów zaleca się, aby poszczególne audyty były oparte na
udokumentowanych celach, zakresie i kryteriach.
Cele audytu określają co ma być osiągnięte wskutek procesu audytu. Cele audytu mogą
obejmować:
§

określenie zakresu zgodności systemu zarządzania audytowego, lub jego części, z kryterium
audytu;

§

ocena zdolności systemu zarządzania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami przepisów
i wymaganiami kontraktowymi;

§

ocena skuteczności systemu zarządzania w osiąganiu wyspecyfikowanych celów;

§

identyfikacja obszarów potencjalnego doskonalenia systemu zarządzania.
Zakres audytu opisuje obszar i granice audytu takie, jak fizyczne lokalizacje, jednostki

organizacyjne, działania i procesy, które mają być audytowane oraz normy czasowe audytów.
Kryteria audytu mogą obejmować mające zastosowanie polityki, procedury, normy, przepisy i
prawo, wymagania systemu zarządzania, wymagania kontraktowe lub kodeksy postępowania
branżowe lub biznesowe.
Zaleca się, aby odpowiedzialni za zarządzanie programem audytów, określili wykonalność audytu,
biorąc pod uwagę takie czynniki jak:
§

wystarczająca i odpowiednia informacja dla celów planowania audytu;

§

możliwość adekwatnej współpracy z audytowanym;

§

wystarczający czas i odpowiednie zasoby.
Jeżeli

audyt

jest

niewykonalny,

zaleca

się,

aby

odpowiedzialni

za

plan

audytów,

zaproponowali alternatywne rozwiązanie, w konsultacji z audytowanym.
Konieczne jest na tym etapie określenie niezbędnych dla prowadzenia audytu zasobów:
§

cele audytu, zakres, kryteria oraz przybliżony czas trwania audytu;

§

ogólne kompetencje zespołu audytującego, niezbędne do osiągnięcia celów audytu;

§

wymagania jednostek audytujących, certyfikujących, jeśli ma to zastosowanie;

§

potrzeba zapewnienia niezależności zespołu audytującego wobec działań, które mają być
audytowane oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów;

§

zdolność członków zespołu audytującego do skutecznego współdziałania z audytowanym, oraz
wspólnej pracy;

§

język audytu oraz zrozumienie społecznych i kulturalnych uwarunkowań audytowanego albo
poprzez własne audytora umiejętności, albo poprzez wsparcie / pomoc eksperta technicznego.
Przy wyborze zespołu audytującego konieczne jest zwrócenie uwagi na zapewnienie

odpowiedniej wiedzy i umiejętności audytorów niezbędnych do osiągnięcia celów audytu. Przy
doborze wszystkich członków zespołu, zespół musi posiadać całkowitą wiedzę i umiejętności, tak w
odniesieniu do podstaw audytu, jak również specyfiki audytowanej organizacji.
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W przypadku kiedy, członkowie zespołu audytującego nie posiadają niezbędnej wiedzy i
kompetencji, zespół powinien zostać rozszerzony o ekspertów technicznych. Ich rola polega na
weryfikacji merytorycznych zagadnień i wsparci oceny systemu.
Audytowani mogą zwrócić się do jednostki certyfikującej o zmianę członków zespołu audytującego
przedstawiając racjonalne uzasadnione. Zaleca się, aby podstawy te były zakomunikowane
audytorowi

wiodącemu

zespołu

audytującego

i

osobom

odpowiedzialnym

za

zarządzanie

programem audytów, w celu podjęcia decyzji. Jest to stosunkowo rzadko wykorzystywane prawo
przez audytowanego, stąd warto pamiętać że jest to prawo. Wspomniane powyżej, racjonalne
uzasadnienie dotyczy sytuacji związanych z konfliktem interesów, np. kiedy audytor był
konsultantem u audytowanego lub jego pracownikiem, co stoi w sprzeczności z niezależnością
audytora.
Pośród celów pierwszego kontaktu audytora i audytowanego jest:
§

ustalenie form komunikacji;

§

przekazanie informacji dotyczącej proponowanego czasu oraz składu zespołu audytującego;

§

prośba o zapewnienie dostępu do stosownych dokumentów, łącznie z zapisami;

§

dokonanie ustaleń związanych z organizacją planowanego audytu;

§

uzgodnienie możliwości uczestnictwa osób towarzyszących takich, jak obserwatorzy lub
przewodnicy dla zespołu audytującego.
Przegląd

dokumentacji przeprowadzany

jest najczęściej u

aditowanego

i obejmuje

określenie zgodności systemu w formie udokumentowanej z kryteriami audytu. Dokumentacja
może obejmować odpowiednią dokumentację, system zarządzania i zapisy, oraz raporty z
poprzednich audytów. Podczas przeglądu brane są pod uwagę wielkość, charakter, złożoność
organizacji oraz cele i zakres audytu. Niekiedy jest korzystna jednoczesna wstępna wizja na
miejscu u audytowanego w celu dokonania konfrontacji adekwatności dokumentacji i specyfiki
organizacji.
W przypadku uznania nieodpowiedniości dokumentacji systemowej, konieczne jest dokonanie
korekt. Skuteczność tych działań warunkuje przystąpienie do kolejnych etapów audytu.
Przygotowanie do działań audytowych obejmuje: przygotowanie planu audytu, przydzielenie pracy
zespołowi audytu oraz przygotowanie dokumentów roboczych.
Obowiązkiem audytora wiodącego jest przygotowanie planu audytu w celu przekazania
niezbędnej informacji zespołowi audytującemu oraz audytowanemu. Szczegółowość planu audytu
powinna odzwierciedlać zakres oraz złożoność audytu. Może ona być różny, na przykład dla audytu
certyfikującego i następnych audytów, a także dla audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
Niezbędna jest wystarczająca elastyczność umożliwiając zmiany np.: zakresu, które mogą okazać
się konieczne w miarę realizacji działań audytowych.
Plan audytu powinien zawierać elementy:
§

cele audytu;

§

kryteria audytu i wszystkie dokumenty odniesienia;

§

zakres, łącznie z identyfikacją jednostek organizacyjnych i funkcjonalnych oraz procesów,
które mają być audytowane;

§

daty i miejsca, gdzie działania audytowe mają być prowadzone;

§

przewidywany czas trwania działań audytowych, łącznie ze spotkaniami z kierownictwem
audytowanego oraz spotkaniami zespołu audytującego;

§

role i odpowiedzialności członków zespołu audytującego oraz osób towarzyszących;

§

przydzielenie odpowiednich środków do obszarów krytycznych audytu.

Ponadto norma ISO 19011, zwraca uwagę się, aby plan audytu obejmował także, jeśli to właściwe:
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§

identyfikację przedstawiciela audytowanego dla potrzeb audytu;

§

język pracy oraz raportowania dla potrzeb audytu, jeżeli jest on różny od języka audytorów i/
lub audytowanego;

§

główne punkty raportu z audytu (łącznie z metodą stopniowania niezgodności), forma i
struktura, spodziewana data wydania i dystrybucji;

§

ustalenia logistyczne (podróż, obiekty na miejscu, itp.);

§

sprawy związane z poufnością.

Plan audytu powinien zostać przedłożony klientowi pod rozwagę, dla zapewnienia możliwie
najbardziej sprawnego przebiegu audytu.
Wszelkie

zastrzeżenia

audytowanego

powinny

zostać

rozstrzygnięte

pomiędzy

audytorem

wiodącym i audytowanym.
Audytor wiodący zespołu audytującego, w porozumieniu z członkami zespołem, przydziela
audytorom odpowiedzialność za audytowanie danych procesów systemu zarządzania, funkcji,
miejsc, obszarów lub działań.
Przy dokonywaniu dokonując tego podziału, niezbędne jest wzięcie pod rozwagę konieczności
zachowania niezależności audytorów, ich kompetencji i efektywnego wykorzystanie środków, jak
również różną rolę i odpowiedzialność audytorów szkolących się i ekspertów technicznych. Zmiany
w podziale pracy mogą być dokonane w miarę realizacji audytu, aby zapewnić osiągnięcie celów
audytu.
Członkowie zespołu audytującego zobowiązani są do dokonania przeglądu zakresu przydzielonych
prac w ramach audytu i przygotowali dokumenty robocze niezbędne dla ich wykonania.
Z punktu widzenia profesjonalnego przebiegu audytu, w szczególności dla celów dokumentowania
rezultatów, ważne jest opracowanie dokumentów roboczych. Mogą one obejmować:
§

listę pytań kontrolnych i plany próbkowania audytowego;

§

formularze do zapisywania informacji takich, jak dowodów pomocniczych, ustaleń z audytu i
zapisów ze spotkań.

Zaleca się, aby stosowanie listy pytań kontrolnych i formularzy, nie ograniczyło zakresu działań
audytowych, który może się zmienić w wyniku zebranych podczas audytu informacji.
Dokumenty robocze oraz zapisy wynikające z ich stosowania powinny być zachowane
przynajmniej

do

zakończenia

audytu.

Szczególnego

zabezpieczenia

wymagają

dokumenty

zawierające informacje poufne lub podlegające prawu własności.
Przeprowadzenie

działań

audytowych

obejmuje:

przeprowadzenie

spotkania

otwierającego,

komunikowanie się podczas audytu, uczestnictwo przewodników i obserwatorów, gromadzenie
dowodów audytowych, opracowanie ustaleń z audytu i określenie wniosków oraz przeprowadzenie
spotkania zamykającego.
Omawiana część audytu rozpoczyna się od spotkania otwierającego, prowadzonego w
gronie audytorów oraz przedstawicieli kierownictwa audytowanego lub, jeżeli to właściwe z osobami
odpowiedzialnymi za funkcje lub procesy, które będą audytowane. Celem spotkania otwierającego
jest:
§

przegląd planu audytu;

§

krótkie przedstawienie jakie działania audytowe będą wykonywane;

§

potwierdzenie kanałów komunikowania się;

§

zapewnienie audytowanemu możliwości zadania pytań.

Do stałych elementów spotkania otwierającego należy zaliczyć:
§

przedstawienie uczestników, łącznie z nakreśleniem ich roli;

§

potwierdzenie celów, zakresu i kryteriów audytu
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§

potwierdzenie rozkładu czasowego audytu i innych ustaleń związanych z audytowanym, takich
jak: data i czas spotkania zamykającego wszelkie pośrednie spotkania zespołu audytującego z
kierownictwem audytowanego oraz wszelkie późniejsze zmiany;

§

metody

i

procedury

stosowane

w

prowadzeniu

audytu,

łącznie

z

poinformowaniem

audytowanego, że dowody audytu są jedynie próbką udostępnionej informacji i dlatego istnieje
element niepewności w audytowaniu;
§

potwierdzenie

formalnego

sposobu

komunikowania

się

pomiędzy

zespołem

audytu

i

audytowanym;
§

potwierdzenie języka, jaki będzie używany podczas audytu;

§

potwierdzenie, że w czasie audytu, audytowany będzie informowany na bieżąco o postępie
audytu;

§

potwierdzenie dostępności środków i wyposażenia niezbędnego dla zespołu audytującego;

§

potwierdzenie spraw związanych z poufnością;

§

potwierdzenie procedur bezpieczeństwa pracy, procedur awaryjnych i ochrony dla zespołu
audytującego;

§

potwierdzenie osób-przewodników i ich dostępności i ich roli;

§

metoda raportowania łącznie ze stopniowaniem niezgodności;

§

informacja o warunkach, w jakich może nastąpić zakończenie audytu;

§

informacja o systemie odwoławczym w odniesieniu do prowadzenia audytu i jego wyników.

W zależności od zakresu i złożoności audytu, konieczne może być dokonanie formalnych ustaleń, co
do komunikacji w trakcie audytu. W trakcie prowadzenia czynności audytowych zespół audytujący
nawet kilkakrotnie dokonuje okresowej wymiany informacji, ocenia postęp audytu i w miarę
potrzeby zmienia podział pracy audytorów.
Dowody zebrane podczas audytu, które wskazują na niezgodności lub obserwacje powinny być
niezwłocznie przedstawione audytowanemu.
Jeżeli dostępne dowody audytu wskazują, że cele audytu są niemożliwe do osiągnięcia,
zaleca się, aby audytor wiodący zespołu audytującego, przedstawił audytowanemu przyczyny
podjęcia określonych działań. Działania te mogą obejmować potwierdzenie zmiany planu audytu,
zakończenie audytu lub zmianę celów audytu i zakres audytu.
Każda zmiana zakresu audytu, która może powstać w wyniku realizacji działań audytowych
powinna zostać przejrzana z audytowanym i wymaga niego zatwierdzenia. Każda sprawa dotycząca
problemu wybiegającego poza zakres audytu jest odnotowywana i przedstawiana audytorowi
wiodącemu zespołu audytującego, w celu zakomunikowania audytowanemu.
Przewodnicy i obserwatorzy mogą towarzyszyć zespołowi audytującemu, nie są jednak jego
członkami. W związaku z powyższym nie mają oni wpływu i nie powinni ingerować w prowadzenie
audytu.
Działają oni pod kierunkiem audytora wiodącego, ich obowiązki mogą obejmować:
§

ustalenie kontaktu i czasu na wywiady;

§

ustalenie wizyt w poszczególnych obszarach lub organizacji;

§

zapewnienie zapoznania członków zespołu audytującego z procedurami bezpieczeństwa i
ochrony ich przestrzegania.

Przewodnicy mogą także w imieniu audytowanego być świadkiem audytu. Na prośbę audytora
mogą udzielać wyjaśnień lub pomagać w zebraniu prawidłowych informacji.
Na poniższym rysunku przedstawiono przegląd procesu audytu, począwszy od zgromadzenia
informacji, aż do wyciągnięcia wniosków z audytu.
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Rys. 2 Przegląd procesu audytu od zbierania informacji do wyciągania wniosków
Źródło informacji

Zebranie poprzez odpowiednie
próbkowanie
Informacja
Weryfikowanie
Dowód z auditu
Ocena względem kryterium auditu
Ustalenia z auditu
Przegląd

Wnioski z auditu

Źródło: Norma ISO 19011
Wszelkie informacje związane z celami, zakresem, kryteriami, łącznie z informacją
związaną z oddziaływaniem pomiędzy funkcjami, działaniami i procesami są gromadzone poprzez
odpowiednie próbkowanie podczas audytu i weryfikowane. Tylko informacja zweryfikowana może
stanowić dowód z audytu. Dowód z audytu powinien zostać zapisany.
Dowód z audytu oparty jest na próbce dostępnej informacji. Dlatego też, występuje
element niepewności w audytowaniu i podejmujący działania na podstawie wniosków z audytu,
powinni być świadomi tej niepewności.
Zaleca się, aby metody zbierania informacji obejmowały:
§

wywiad;

§

obserwację działań;

§

przegląd dokumentów.

Wybrane źródła informacji mogą się różnić w zależności od zakresu i złożoności audytu i mogą
obejmować:
§

wywiady z zatrudnionymi i innymi osobami;

§

obserwacja działań oraz otaczających warunków i środowiska;

§

dokumenty takie jak: polityka, cele, plany, procedury, instrukcje, licencje i pozwolenia,
specyfikacje i wyniki pomiarów;

§

zapisy takie, jak zapisy z kontroli, sprawozdania ze spotkań, raporty z audytu, zapisy z
programów monitorowania i wyniki pomiarów;

§

podsumowanie danych, analizy i wskaźniki efektów działalności;
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§

zapisy

dotyczące

podstawy

programów

próbkowania

u

audytowanego

i

procedury

zapewniające sterowanie jakością procesów próbkowania i procesów pomiarowych;
§

zapisy z innych źródeł, na przykład informacje zwrotne od klienta, od stron zewnętrznych i
ranking dostawców;

§

bazy danych komputerowych i strony internetowe.
Wywiady są jednym z ważniejszych środków zbierania informacji i zaleca się, aby były

przeprowadzone w sposób dostosowany do sytuacji i osób, z którymi prowadzony jest wywiad.
Jednocześnie zaleca się, aby audytor rozważył:
§

prowadzenie wywiadów z osobami z różnych szczebli i funkcji wykonujących czynności i
zadania w ramach zakresu audytu;

§

prowadzenie wywiadów z osobami podczas normalnych godzin ich pracy i w miejscu ich pracy;

§

podjęcie każdej próby rozluźnienia osoby przed rozpoczęciem z nią wywiadu;

§

wyjaśnienie powodu prowadzenia wywiadu oraz robienia notatek;

§

rozpoczęcie wywiadu przez poproszenie tych osób o opisanie ich pracy;

§

unikanie zadawania stronniczych pytań (ukierunkowujących pytań);

§

podsumowanie i przegląd wyników z wywiadu z osobą, z którą go prowadził;

§

podziękowanie osobom, z którymi prowadził wywiad, za ich udział i współpracę.
Dowód z audytu musi być oceniany względem kryteriów audytu w celu opracowania ustaleń

po audytowych. Ustalenia z audytu mogą wskazywać na zgodność lub niezgodność z kryteriami
audytu lub identyfikować sposobność do doskonalenia.
zespół audytu spotka się, jeśli to potrzebne w celu przejrzenia ustaleń z audytu na odpowiednich
etapach podczas audytu.
Wskazane zgodności powinny zostać podsumowane w celu wskazania miejsca, funkcji, procesów
lub wymagań, które były audytowane.
Niezgodności i wspierające je dowody z audytu powinny zostać zapisane. Niezgodności mogą być
stopniowane. Zaleca się, aby były przejrzane z odpowiednim przedstawicielem audytowanego, dla
uzyskania potwierdzenia, że dowód z audytu jest dokładny oraz, że niezgodności są zrozumiałe.
Zaleca się podjęcie każdej próby rozwiązania wszelkich różnic opinii dotyczących dowodów z audytu
lub ustaleń, oraz zaleca się, aby sprawy nierozwiązane zostały zapisane.
Bezpośrednio

przed

spotkaniem

zamykającym

audytorzy

powinni

ustalić

jednolite

stanowisko, stąd analizie poddawane są:
§

przeglądu ustaleń z audytu i innych odpowiednich informacji zebranych podczas audytu
względem celów audytu;

§

uzgodnienia wniosków z audytu biorąc pod uwagę niepewność związaną z audytowaniem;

§

przygotowanie rekomendacji jeżeli określono to w celach audytu;

§

przedyskutowanie działań po-audytowych, jeżeli to właściwe.

Spotkanie zamykające jest przeprowadzone w celu przedstawienia ustaleń z audytu oraz wniosków.
Ważne jest, aby sposób prowadzenia spotkania zapewnił zrozumienie i potwierdzenie przez
audytowanego niezgodności. Na spotkaniu uzganiane są także założenia działań poaudytowych. W
spotkaniu zamykającym najczęściej uczestniczą obecni na spotkaniu otwierającym..
W wielu przypadkach, na przykład, audytów wewnętrznych w małej organizacji, spotkanie
zamykające może polegać na syntetycznym zakomunikowaniu ustaleń i wniosków z audytu. W
innych sytuacjach audytowych, spotkanie to ma charakter formalny i ostatecznie jego przebieg
zostaje

udokumentowany.

Spotkanie

zamykające

z

kierownictwem

audytowanego

oraz

odpowiedzialnymi za audytowane elementy systemu, prowadzone jest przez audytora wiodącego.
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Jednym z ważnych celów spotkania jest analiza rozbieżnych opinii dotyczących ustaleń z audytu,
pomiędzy zespołem audytującym, a audytowanym. Wszelkie kwestie sporne powinny zostać
rozwiązane, jednak w przypadku występowania ostatecznie rozbieżności powinny zostać zapisane.
Nieobowiązkowym elementem są rekomendacje związane z doskonaleniem systemu zarządzania.
Ważnym, formalnym etapem audytu jest sporządzenie raportu z audytu i zapewnienie że
otrzyma go audytowany, na co składają się elementy: przygotowanie raportu z audytu,
zatwierdzanie i jego dystrybucja.
Audytor wiodący jest odpowiedzialny za przygotowanie i zawartość raportu z audytu. Dokument
niniejszy powinien zawierać kompletne, dokładne, zwięzłe i jasne zapisy z audytu. Powinien
obejmować, lub przynajmniej powoływać się na:
§

cele audytu;

§

zakres audytu, w szczególności identyfikacje audytowanych jednostek organizacyjnych i
funkcjonalnych lub procesów oraz czas trwania;

§

identyfikacja klienta audytu;

§

identyfikację członków zespołu audytującego;

§

daty i lokalizacje, gdzie działania były prowadzone;

§

kryteria audytu;

§

ustalenia z audytu;

§

wnioski z audytu.

Zaleca się, aby raport z audytu zawierał lub powoływał się na:
§

plan audytu;

§

listę przedstawicieli audytowanego;

§

podsumowanie procesu audytu łącznie z napotkanymi przeszkodami, które mogą obniżyć
zaufanie do wniosków z audytu;

§

potwierdzenie, że cele audytu zostały osiągnięte w ramach zakresu audytu zgodnie z planem
audytu;

§

obszary nie objęte, mimo, że były w zakresie audytu;

§

nie rozstrzygnięte rozbieżności w opiniach pomiędzy zespołem audytującym a audytowanym;

§

rekomendacje doskonalenia, jeżeli określono to w celach audytu;

§

uzgodnione plany działań po-audytowych;

§

oświadczenie o poufnym charakterze zawartości;

§

lista dystrybucyjna raportu z audytu.

Audytor wiodący powinien dopilnować, aby raport z audytu był wydany w uzgodnionym z
audytowanym terminie. W przypadku niektórych jednostek certyfikujących jest on przekazywany
bezpośrednio na spotkaniu zamykającym.
Raport z audytu jest własnością audytowanego, dlatego konieczne jest respektowanie poufności i
właściwego zabezpieczenia przez członków zespołu audytu oraz wszystkich adresatów raportu.
Tab.
X
Przykładowe
obserwacje
przedsiębiorstwie informatycznym

audytowe

(audyt

przedcertyfikacyjny)

w

L.p.

Data

Punkt normy

Tytuł

1

2005-12-19

2

2005-12-19

4.2.3 c / BS 7799- Wskazane jest, by przed audytem certyfikacyjnym przeprowadzić ponowną
2:2002
analizę ryzyka, po wdrożeniu wszystkich zabezpieczeń wynikających z
Deklaracji Stosowania. Obecnie prezentowana analiza ryzyka dotyczy
momentu, w którym Organizacja przystępowała do budowania i wdrażania
systemu bezpieczeństwa informacji (kwiecień/maj 2005), podczas gdy
system w rzeczywistości zafunkcjonował w pełni na przełomie sierpnia i
września 2005).
A.6.3.3 / BS
Praktyka postępowania w przypadku podejrzenia zawirusowania stacji
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L.p.

Data

Punkt normy

Tytuł

7799-2:2002

roboczej, opisana przez Oficera Bezpieczeństwa, różni się od tej, którą
opisano w procedurze „Zgłaszanie niewłaściwego funkcjonowania
oprogramowania” (p. 5.3.1) IX-08.00, wyd. 1. Także w Planie Ciągłości
Biznesu, p. 4.14.2.

3

2005-12-20

A.11.1.5 / BS
7799-2:2002

Testowanie niektórych planów ciągłości działania ma odbyć się pod koniec
grudnia 2005.

4

2005-12-20

A.12.1.4 / BS
7799-2:2002

Wskazane jest dokonanie przeglądu, czy pracownicy mający dostęp do
danych osobowych innych pracowników (domowe numery telefonów,
adresy zamieszkania itp.) posiadają odpowiednie przeszkolenie z treści
ustawy o ochronie danych osobowych i czy są formalnie upoważnieni do
dostępu do nich i do ich przetwarzania.

5

2005-12-20

A.7.2.4 / BS
7799-2:2002

W serwerowniach (pok. 316 i 106) pod obciążeniem znajdują się UPSy
podrzymujące zasilanie serwerów z aktywnym wskaźnikiem awarii ogniw.

6

2005-12-20

A.7.2.4 / BS
7799-2:2002

W serwerowni (pok. 304B) znajduje się serwer GUTENBERG, na którego
wyświetlaczu widnieje alarm o braku redundancji kontrolera.

7

2005-12-20

A.7.2.1 / BS
7799-2:2002

W serwerowniach (pok. 316, 321, 106) panuje duży bałagan, który może
stanowić poważne utrudnienie w działaniu w sytuacjach awaryjnych.
Ponadto warunki techniczne panujące w serwerowniach mogą powodować
przyspieszone zużycie sprzętu.

8

2005-12-20

A.7.2.3 / BS
7799-2:2002

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo okablowania
produkcyjnych, np. kabel UTP leżący na podłodze.

w

pokojach

Źródło: materiały wewnętrzne firmy informatycznej
Zaleca się, aby dokumenty dotyczące audytu były zachowane lub zniszczone zgodnie z
umową pomiędzy stronami uczestniczącymi oraz z procedurami programu audytów i mających
zastosowanie przepisów oraz wymagań kontraktowych.
Zespół audytujący, odpowiedzialny za zarządzanie programem audytów nie może ujawniać
zawartości dokumentów oraz innych informacji uzyskanych podczas audytu lub z raportu z audytu,
żadnej innej stronie bez wyrażonego wprost pozwolenia audytowanego. Jedynym wyjątkiem jest
jednostka akredytująca, czy inne sytuacje wymagane przez prawo. Jeżeli ujawnienie zawartości
dokumentów

audytu

jest

wymagane,

zaleca

się

poinformować

o

tym

jak

najszybciej

audytowanego.
Audyt można uznać za zakończony, jeżeli wszystkie działania ujęte w planie zostaną zrealizowane i
zatwierdzony raport z audytu zostanie rozesłany.
Działania po-audytowe mają charakter następczy i w każdym przypadku związane są z
dokonaniem

analizy

przyczyn

niezgodności,

zaplanowaniem

i

przeprowadzeniem

działań

korygujących
Działania ww. powinny zostać przeprowadzone w uzgodnionym terminie, i ostatecznie dokonywana
jest weryfikacja skuteczności ich przeprowadzenia.
7 Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
Audyt strony trzeciej jest najczęstszym dowodem pozwalającym wykazać zainteresowanym
stronom (klientom, dostawcom, instytucjom, organizacjom), że przedsiębiorstwo skutecznie
zarządza

bezpieczeństwem

informacji.

Jednostka

certyfikująca

w

procesie

akredytowanej

certyfikacji oceni zgodność i skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z
wymaganiami normy.
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Skorzystanie z międzynarodowych standardów gwarantuje pełną identyfikację firmy jako
organizacji działającej wg powszechnie znanych standardów. Wiele przedsiębiorstw polskich i
zagranicznych oczekuje od dostawców spełnienia określonych kryteriów w zakresie bezpieczeństwa
informacji. Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na
zgodność z normą ISO/IEC 27001:2005 jest potwierdzeniem stosowania światowych standardów i
dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oprócz aspektu biznesowego
certyfikacja ISMS wg ISO/IEC 27001:2005 jest niewątpliwym dowodem na spełnienie wymagań
zawartych

w

aktach

prawnych.

Dodatkową

korzyścią

certyfikowania

systemu

zarządzania

bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2005 jest to, że ten standard
jest najbardziej rozpoznawalnym systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji na świecie.
Aby

sprostać

regułom

certyfikacji

należy

wdrożyć

skuteczny

System

Zarządzania

Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005. Norma
zawiera 36 celów i 136 zabezpieczeń. Oczywiście nie wszystkie z opisanych zabezpieczeń znajdą
zastosowanie w każdej organizacji, ponieważ nie uwzględniają uwarunkowań środowiskowych,
technicznych organizacji. Firma na podstawie oszacowanego ryzyka sama i świadomie decyduje co
jest dla niej najważniejsze i które aktywa są krytyczne z punktu widzenia prowadzonego biznesu.
Możliwe jest również wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń nie zawartych w normie. W trakcie
oceny celów i zastosowanych zabezpieczeń systemu audytor będzie szukał dowodów na to, że
organizacja zapewnia utrzymanie trzech cech bezpieczeństwa informacji.
Certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001:2005 potwierdza, że System Zarządzania
Bezpieczeństwem

Informacji

został

sprawdzony

przez

niezależną

akredytowaną

jednostkę

certyfikującą i okazał się zgodny ze standardem stanowiącym zbiór najlepszych praktyk w tym
zakresie. Certyfikat przez stanowi dowód, że podjęte zostały niezbędne środki ostrożności, aby
zabezpieczyć istotne informacje przed nieautoryzowanym dostępem lub zmianami.
W

grudniu

2007

roku

zarejestrowano

773276

certyfikowane

systemy

zarządzania

bezpieczeństwem informacji.

Rys. 1. Liczba certyfikatów ISO/IEC 27001:2005 na Świecie w roku 2007 vs.
2006

Wzrost liczby
certyfikatów

Liczba
certyfikatów
na Świecie
0

Liczba certyfikatów
na Świecie

2000

4000

6000

gru-06

gru-07

10000

Grudzień 2006

Grudzień 2007

5 797

7 732

0

1 935

Wzrost liczby
certyfikatów
76

8000

The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 13.
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Liczba państw
posiadających
certyfikaty

34

70

Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 13
Dominującymi krajami w zakresie stosowania normy ISO/IEC 27001 to Japonia, Wielka Brytania,
Indie, Chińskie Tajpej (Rys. 2.). Popularność standardu w Japonii tłumaczy fakt, że tamtejsze
prawodawstwo wskazuje normę ISO/IEC 27001 (dawniej BS 7799-2:2002) jako punkt odniesienia
dla prowadzenia niektórych obszarów biznesu.
Rys. 2. Dziesięć państw z największą liczbą certyfikatów ISO/IEC 27001:2005 (2007 r.)
Węgry
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USA
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C hiny
Włochy
C hińskie Tajpej
Indie
Wielka Brytania
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0

1000
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2000
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Liczba
certyfikatów
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Wielka Brytania
Indie
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508

Chińskie Tajpej
Włochy
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Niemcy
USA

256
148
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94

Hiszpania
Węgry

5000

93
81

Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 13.
Zdecydowanie największy wzrost liczby certyfikowanych systemów bezpieczeństwa informacji miał
miejsce w Indiach, które są w chwili obecnej zagłębiem informatyków, call-ceters i wielu usług
informatycznych; ale także w Brazylii, Chinach, Korei Południowej, Tajpej, Wielkiej Brytani, na
Węgrzech, w Niemczech, Czechach i w Polsce.
Rys. 3. Wzrost liczby certyfikatów ISO/IEC 27001:2005 w latach 2006-2007 w
poszczególnych rejonach Świata
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AFRYKA/ ZACHODNIA AZJA
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Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 43.
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AMERYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA
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Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 43.
AMERYKA PÓŁCNOCNA
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Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 43.
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EUROPA
Wielka Brytania
Ukraina
Turcja
była Jugosławia
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Malta
Mołdawia
Holandia*

0
1
41

1
1
41

Norwegia

15

22

Polska

11

45

Portugalia

1

4

Rumunia
Rosja
Słowacja
Słowenia
Hiszpania

4
5
4
5
23

16
9
12
12
93

Szwecja
Szwajcaria
była Jugosławia
Turcja

20
34
1
10

55
32
1
27

Ukraina
Wielka Brytania

1
486

1
519

*Wynik z roku 2006 został powtórzony w kolumnie 2007 ze względu na brak otrzymania danych o
liczbie certyfikatów za rok 2007.
Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 44.
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Tajlandia
7
Wietnam
1
Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 44.
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2

AUSTRALIA/ NOWA ZELANDIA

Nowa Zelandia

Australia

0
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40
gru-06
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80

gru-07

Grudzień 2006

Grudzień 2007

Australia
59
Nowa Zelandia
1
Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 45

55
1

Niezmienna pozostaje struktura udziału poszczególnych regionów w ogólnej liczbie certyfikowanych
przedsiębiorstw. W 2007 roku najwięcej było certyfikatów na Dalekim Wschodzie (71%), w Europie
(19%) oraz w Afryce i Zachodniej Azji (8%) (Rys. 4).
Rys. 4. Procentowy udział liczby certyfikatów ISO/IEC 27001:2005 poszczególnych
regionów w ogólnej liczbie certyfikatów

Rok 2006

Australia Nowa
Zelandia
1%

Afryka/
Zachodnia
Azja
7%

Ameryka
Środkowa i
Południowa
0% Ameryka
Północna
1%
Europa
18%

Daleki Wschód
73%
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Rok 2007

Australia
Nowa Zelandia
1%

Afryka/
Zachodnia
Azja
8%

Ameryka
Północna
1%
Ameryka
Środkowa i
Południowa
0%

Europa
19%

Daleki Wschód
71%

Afryka/ Zachodnia Azja
Ameryka Środkowa i Południowa
Ameryka Północna
Europa
Daleki Wschód
Australia Nowa Zelandia

2006

2007

7,35%

7,76%

0,31%
1,36%
18,35%
71,59%
1,04%

0,49%
1,45%
18,52%
71,06%
0,72%

Źródło: The ISO Survey of certifications 2007, ISO, 2008, s. 43-45.
Do końca 2007 roku w Polsce zarejestrowano 45 certyfikatów.77
Liczba przeprowadzonych dotychczas w Polsce akredytowanych certyfikacji ISMS nie jest
duża, jednakże można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby wydanych certyfikatów na świecie,
a w naszym kraju – rosnące zainteresowanie szkoleniami z zakresu ISMS oraz wzrost liczby
zapytań o możliwość certyfikacji.
Jednostki certyfikujące zbierają doświadczenia, kształcą audytorów i audytorów wiodących.
Czynnikiem decydującym o udziale w tym biznesie jest jednak przede wszystkim posiadanie
akredytacji przez jednostkę certyfikującą. Wciąż niewielka jeszcze liczba firm doradczych
przygotowanych jest do budowania i wdrażania ISMS powoduje duże zróżnicowanie w podejściu do
budowania systemów (np. jeśli chodzi o metody szacowania ryzyka).78
Analizując profil działalności polskich firm certyfikowanych na zgodność z normą ISO/IEC
27001:200579 należałoby oczekiwać, że największe zainteresowanie wdrożeniem ISMS występuje w
sektorze bankowym, medycznym, ubezpieczeniowym oraz ze strony firm przetwarzających dane
klientów. Ze względu na zbyt małą liczbę certyfikatów trudno wyciągnąć wnioski, ale faktem jest,
że

wśród

firm

certyfikowanych

są

przedstawiciele

firm

konsultingowych,

informatycznych,

teleinformatycznych, rządowej komisji, urzędów czy przedsiębiorstwa naftowego.

77

Wg innych źródeł: www.iso27000.pl (z dnia 12.09.2009) – rejestr certyfikatów ISO/IEC 27001 w
Polsce - wskazuje liczbę 81 certyfikatów.
78
Na podstawie materiałów konferencyjnych z 30 marca 2006 Wyzwania bezpieczeństwa
informacji, Marcin Majdecki, Wyzwania i korzyści z certyfikacji ISMS - z perspektywy polskiej, DNV
Poland
79
www.iso27000.pl
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Organizacja, która wdroży system zarządzania bezpieczeństwem informacji i podda się
certyfikacji nie może stwierdzić, że jej aktywa są w 100% bezpieczne. System jednak pozwoli
szybko i sprawnie reagować na wystąpienie incydentu, minimalizowanie strat, usunięcie skutków i
da pewność, że w przyszłości taki sam incydent nie spowoduje przerwania ciągłości biznesowej
firmy.
8 Integracja ISMS z innymi systemami zarządzania
Norma ISO/IEC 27001:2005 jest dostosowana do ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 tak, aby
wspierać jej wspólne i zintegrowane wdrażanie i eksploatację wraz ze związanymi normami
dotyczącymi zarządzania.
Przy znacznej liczbie celów i zabezpieczeń norma wymaga udokumentowania:
§

Deklaracji stosowania (ang. Statement of applicability)

§

Celów zabezpieczeń

§

Zakresu ISMS

§

Procedur i zabezpieczeń służących do realizacji SZBI

§

Raportu z procesu szacowania ryzyka

§

Planu minimalizacji ryzyka (ang. Risk treatment plan)

§

Wyników z przeglądu SZBI
Obszerność dokumentacji ulegnie znacznej redukcji w przypadku gdy w organizacji

wdrożono wcześniej inny system zarządzania, np. Jakości ISO 9001:2000. Śledząc budowę normy
możemy doszukać się analogii z wymaganiami zawartymi w normie jakościowej. Jest to ogromne
ułatwienie przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu, gdyż nie ma potrzeby tworzenia nowych
dokumentów. Wystarczy zaktualizować posiadane zapisy o wymagania zawarte w normie ISO/IEC
27001:2005. Oczywiście istnieją dokumenty specjalne jak np. deklaracja stosowania. O ile politykę
bezpieczeństwa można odnieść do polityki jakości to ISO/IEC 27001 wymaga udokumentowania
Deklaracji stosowania, ponieważ jest to kluczowy dokument w procesie audytu strony trzeciej.
Dokument ten zawiera bowiem analizę celów i zabezpieczeń, które organizacja wybrała jako
odpowiednie do jej potrzeb biznesowych. Zawarte są tutaj również wszystkie wyłączenia
zabezpieczeń z uzasadnieniem.
W efekcie możliwe jest pełne wykorzystanie dokumentacji systemu jakości oraz jej
integracja z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dla przykładu, normy ISO 9001
oraz ISO/IEC 27001:2005 mają następujące wspólne obszary, związane z wymaganiami obu
standardów:
§

Odpowiedzialność kierownictwa

§

Zarządzanie zasobami ludzkimi

§

Nadzorowanie infrastruktury

§

Nadzorowanie dokumentacji

§

Nadzorowanie firm współpracujących

§

Nadzorowanie i doskonalenie systemu.
Z

punktu

widzenia

użytkowników

systemów

zarządzania

(pracowników

organizacji)

integracja obu systemów jest zapewniana także na poziomie wyglądu i interpretacji dokumentacji.
Dzięki

zastosowaniu

narzędzi

informatycznych

możliwe

staje
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się opracowanie i opublikowanie dokumentacji różnych systemów zarządzania. Pracownicy
organizacji nie muszą zastanawiać się, które procedury i instrukcje wywodzą się z którego
standardu zarządzania – użytkownicy otrzymują jeden, spójny zbiór zasad postępowania.
Tab. X. Integracja ISO/IEC 27001 z SZJ ISO 9001
ISO/IEC 27001
Polityka bezpieczeństwa

ISO 9001:2000
5.3 Polityka jakości
4.2.3 Nadzór nad dokumentacją

Organizacja bezpieczeństwa

5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
6.1 Zapewnienie zasobów

Klasyfikacja i kontrola aktywów

6.3 Infrastruktura

Bezpieczeństwo osobowe

6.2 Zasoby ludzkie
5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia
8.4 Analiza danych
8.5 Doskonalenie

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

6.4 Środowisko pracy

Zarządzanie systemami i sieciami

4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji
5.4.3 Planowanie SZJ
5.5.3 Komunikacja wewnętrzna

Kontrola dostępu do systemu

8.2 Monitorowanie i pomiary

Rozwój i utrzymanie systemu

7.3 Projektowanie i rozwój

Zarządzanie ciągłością działania

7.5 Produkcja i zabezpieczanie usługi

Zgodność

8.2.2 Audyt wewnętrzny
5.6 Przegląd zarządzania
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Rozdział 3
Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001:2005
INTERPRETACJA WYMAGAŃ NORMY ISO/IEC 27001
Ukoronowaniem działań ISO w zakresie unifikacji wymagań dotyczących systemowego
zarządzania bezpieczeństwem informacji jest standard ISO/IEC 27001, w najnowszej w wersji z
2005 roku. Wcześniejsze normy – przede wszystkim BS 7799, oraz ISO/IEC 27001 z 2000 roku
były zapowiedzią dostrzeżenia bezpieczeństwa informacji jako kategorii biznesowej, stanowiącej o
przewadze konkurencyjnej, a często być albo nie być – z uwagi na odpowiedzialność prawną, czy
utratę żywotnych interesów organizacji.
Niniejszy standard został opracowany przez Wspólny Komitet Techniczny JTC 1 – Technika
informatyczna i z założenia pozwala na integrację z innymi modułami znormalizowanych systemów
zarządzania, np. ISO 9001, ISO 1400180. A zatem jeden właściwie zaprojektowany system, może
spełniać wymagania wielu standardów.
Wymagania ISO/ IEC 27001 pogrupowane zostały w rozdziałach:

§ System zarządzania bezpieczeństwem informacji
§ Odpowiedzialność kierownictwa
§ Wewnętrzne audyty jakości
§ Przeglądy SZBI realizowane przez kierownictwo
§

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Norma ISO/ IEC 27001 stanowi model SZBI, który może być zastosowany przez każdą

organizację, niezależnie od specyfiki jej działalności, wielkości, realizowanych procesów, statusu
prawnego, czy struktury organizacyjnej; pozwala na ustanowienie, wdrożenie, eksploatowanie,
monitorowanie, przegląd i doskonalenie systemu. Wdrożenie SZBI powinno być postrzegane jako
decyzja strategiczna, i wypływać z potrzeb biznesowych organizacji.

Rozwiązania stosowane w

ramach SZBI powinny być adekwatne dla potrzeb organizacji.
Decyzja o wdrażaniu SZBI w oparciu o ISO/IEC 27001 nie pozwala na dokonanie wyłączeń
jakiegokolwiek wymagania z niniejszej normy.81 Możliwe jest natomiast wyłączenie wybranych
zabezpieczeń, jednak pod warunkiem spełnienia kryteriów akceptacji ryzyka – co powinno być
uzasadnione i udokumentowane i zatwierdzone. Taka sytuacja nie może wpłynąć na obniżenie
poziomu bezpieczeństwa organizacji oraz spełnienie wymagań wynikających z szacowania ryzyka,
wymagań prawnych oraz niniejszego standardu.
Model SZBI powinien zostać podporządkowany podejściu procesowemu. W praktyce zachodzi
konieczność tak wykorzystania filozofii zawartej w spirali Deminga (PDCA), a w przypadku
systemów zintegrowanych z SZJ – niezbędne jest uwzględnienie zarządzania bezpieczeństwa
informacji w strukturze procesów wynikających chociażby z SZJ (ISO 9001).
Rys. X Model PDCA stosowany w procesach SZBI

80

Parz Tablica C1. W ISO/ IEC 27001 ilustruje powiązania pomiędzy niniejszym standardem, a ISO
9001 oraz ISO 14001.
81
ISO/ IEC 27001, wymagania określone w rozdziałach 4 – 8.
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Zainteresowane
strony

Zainteresowane
strony

Planuj (plan)

Ustanowienie
SZBI
Wykonuj (do)
Wdrożenei i
eksploatacja
SZBI

Utrzymanie i
doskonalenie
SZBI
Działaj (act)
Monitorowanie i
przegląd SZBI

Wymagania i
oczekiwania
dotyczące
bezpieczeństwa
informacji

Sprawdzaj (check)

Zarządzanie
bezpieczeństwem
informacji

Źródło: ISO/ IEC 27001:2005, s. 7
Podejście procesowe ma szczególne znaczenie wobec:

§ zrozumienia wymagań bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz ustanowienia
zasad i celów bezpieczeństwa organizacji
§ wdrożenia i eksploatacji zabezpieczeń w celu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
informacji w kontekście całkowitego ryzyka biznesowego organizacji
§ monitorowania i przeglądu wydajności oraz skuteczności SZBI
§

ciągłego doskonalenia w oparciu o obiektywny pomiar.

1 System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)
1.1 Ustanowienie i zarządzanie ISMS
Stosowanie standardu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku podjęcia decyzji o
wdrażaniu SZBI oraz ubieganiu się o certyfikat konieczne jest ustanowienie, wdrożenie,
eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymywanie i doskonalenie udokumentowanego
SZBI w odniesieniu do prowadzonej działalności i ryzyk występujących w organizacji82. Wszystkie
zatem wymagania muszą zostać przemyślane, określone jako najwłaściwsze; nie wystarczy że
przybiorą postać deklaracji, bowiem konieczne jest zapewnienie dowodów ich stosowania. Jeżeli
jest to wymagane konieczne jest udokumentowanie rozwiązań, a w każdym przypadku konieczna
jest ich weryfikacja pod kątem adekwatności, wystarczalności i skuteczności. Kluczem do
zaprojektowania wdrożenia optymalnego SZBI jest oparcie się o wynik szacowania ryzyk.
Na etapie wdrażania, utrzymania i rozwoju SZBI konieczne jest83:
§

zdefiniowanie zakresu i granic SZBI,

§

określenie polityki bezpieczeństwa informacji,

§

określenie metodyki szacowania ryzyka oraz jej zastosowanie, analiza i ocena ryzyk,

§

zdefiniować i ocenić warianty postępowania z ryzykiem,

82
83

ISO/IEC 27001:2005, p. 4.1, s. 10
ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1, s. 11
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§

określić cele stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczenia – jako środki postępowania z
ryzykiem,

§

uzyskać akceptację dla ryzyk szczątkowych,

§

uzyskać zatwierdzenie przez kierownictwo dla wdrażania i utrzymania SZBI,

§

przygotować deklarację stosowania.
Każda organizacja może zaprojektować własny – indywidualny SZJ, może on być oparty o

dowolny model. Jednak w przypadku wybrania ISO/IEC 27001 oraz zamiaru ubiegania się o
certyfikat – konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań. Dopuszczalne są wyłączenia odnoszące
się wyłącznie do zabezpieczeń, jednak pod pewnymi warunkami – o jakich była mowa wcześniej.
Konieczne jednak jest ustanowienie granic SZBI, a zatem czy objęte nim będą wszystkie procesy,
wszystkie struktury organizacji, oddziały itd. W tym zakresie Konieczne jest uwzględnienie
prowadzonej działalności, organizacji, jej lokalizację, aktywa i technologie.
Wiodącym dokumentem w SZBI jest polityka bezpieczeństwa – przy jej definiowaniu należy
zapewnić charakterystykę prowadzonej działalności, specyfikę organizacji, lokalizację, aktywa i
technologię.
Rys. X Polityka bezpieczeństwa firmy informatycznej w ramach SZBI
Polityka bezpieczeństwa informacji
Informacja jest bardzo ważnym aktywem przedsiębiorstwa ABC i dlatego należy ją odpowiednio
chronić.
Jakość naszej pracy zależy w dużej mierze od jakości informacji.
Chroniąc informacje zachowujemy prywatność i godność każdego pracownika oraz dbamy o
interesy partnerów i klientów.
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie ABC ma podstawowe znaczenie dla utrzymania
naszej konkurencyjności, płynności finansowej, zysku, zgodności z przepisami prawa i wizerunku
firmy.
Spełnienie wymagań prawnych jest celem podstawowym i stanowi podstawę ustanowionego i
rozwijanego SZBI ISO/ IEC 27001:2005.
Niniejszy dokument jest nadrzędny wobec pozostałych polityk (haseł, dostępu, sieciowej,
eksploatacji komputerów) i przywołuje najważniejsze zasady postępowania z informacją w
przedsiębiorstwie ABC.
Obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie postanowień niniejszej polityki bezpieczeństwa
przedsiębiorstwa ABC a w szczególności zasad: co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione,
czystego biurka i czystego ekranu.
Źródło: opracowanie własne
Treść polityki bezpieczeństwa informacji, niezależnie od tego jak będzie oryginalna musi84:

§ zawierać ramy dla ustalania celów oraz wyznaczać ogólny kierunek oraz zasady
działania dotyczące bezpieczeństwa informacji
§ brać pod uwagę wymagania biznesowe oraz prawne lub o charakterze regulacyjnym,
a także wynikające z umów zobowiązania związane z bezpieczeństwem

84

ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1, s. 11
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§ ustanawiać w organizacji kontekst strategiczny zarządzania ryzykiem dający obszar
ustanowienia i utrzymania SZBI,
§

określać kryteria, według których ma być oceniane ryzyko.

Treść polityki bezpieczeństwa musi być zatwierdzona przez kierownictwo.
W praktyce nie ma jednoznaczności co do polityki jakości – dokumentu – czy powinien to
być jednostronny dokument, czy znacznie bardziej rozbudowany85 – zawierający znacznie więcej
szczegółów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji86. W takim przypadku może
regulować różne obszary zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy wybiegać bardziej w inne
zagadnienia związane z ciągłością działania.
W tabeli X, przedstawiono spis treści Planu postępowania awaryjnego zawierającego
zarówno założenia jak i działania oparte o oszacowane ryzyko, odnoszące się do różnych sytuacji
zagrażających ciągłości działania.
Tab. X Plan postępowania awaryjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym (branża
elektroniczna)

WSTĘP
A

Przedmowa

3

B

Deklaracja celu

4

C

Oświadczenie

5

ANALIZA ZAGROŻEŃ
A

Wprowadzenie

6

B

Identyfikacja zagrożeń

7

C

Analiza

8

D

Wnioski

10

E

Zabezpieczenie pożarowe

11

AKTUALIZACJA PLANU

12

AKCJA RATUNKOWA
A

Informacje ogólne

B

Reagowanie w stanie zagrożenia
Ø

15

Schemat powiadamiania

16

Ø

Postępowanie w przypadku alarmu pożarowego

20

Ø

Postępowanie w przypadku ewakuacji lub przeniesienia obiektu

21

Ø

Awaryjne wyłączanie zasilania w energię elektryczną

22

Ø

Awaryjne zamykanie dopływu wody

23

Ø

Awaryjne zamykanie dopływu azotu

24

Ø

Postępowanie na wypadek utraty mocy elektrycznej lub innych mediów

25

Ø

Postępowanie w przypadku wycieku chemicznego

26

Ø

Postępowanie

w

przypadku

zagrożenia

bombowego

lub

bioterrorystycznego
Ø

27

Postępowanie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

28

85

Patrz Załącznik A – przykład rozbudowanej polityki bezpieczeństwa informacji
Por. ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1, s. 11 uwaga: Dla potrzeb niniejszej normy, polityka SZBI
została określona jako zestaw wszystkich polityk bezpieczeństwa informacji. Polityki te mogą być
opisane w jednym dokumencie.
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Ø

Postępowanie na wypadek demonstracji

29

Ø

Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego

30

PLAN PRZYWRACANIA
A
B

Charakterystyka Ogólna

32

Uruchamianie planu

33

Ø

Schemat uruchamiania planu

34

Ø

Działania po wydarzeniu

35

C

Kryzysowe centrum operacyjne

36

D

Zespoły i ich obowiązki

42

Ø

Zespół Zarządzania w Sytuacjach Nadzwyczajnych

43

Ø

Zespół Bezpieczeństwa

47

Ø

Zespół Utrzymania Obiektu

49

Ø

Zespół Szacowania Szkód

54

Ø

Zespół ds. Sprzętu i Utrzymania Ruchu

58

Ø

Zespół ds. Finansów

61

Ø

Zespół ds. Kadr

63

Ø

Zespół Informatyczny

65

Ø

Zespół ds. Zakupów

70

Ø

Zespół Logistyki i Transportu

74

Ø

Zespół Planowania

76

Ø

Zespół ds. Produkcji

78

E

Powiadamianie firm zewnętrznych

80

F

Powiadamianie kluczowych klientów

81

G

Powiadamianie pracowników

82

H

Przekazywanie informacji do wiadomości publicznej

84

PROCES PRZYWRACANIA
A
B

Harmonogram procesu przywracania

85

Lokalizacja poza obiektem

87

USUWANIE SZKÓD

88

Źródło: opracowanie własne
Tab. X Spis treści planu postępowania awaryjnego przedsiębiorstwa usługowego (braną
informatyczna)
Spis treści
1 Wprowadzenie

5

2 Analiza zagrożeń

5

2.1 Identyfikacja zagrożeń

5

2.2 Analiza

9

2.3 Wnioski

10

3 Centrum Alarmowe
3.1 Informacje ogólne

11
11

3.1.1 Definicja

11

3.1.2 Skład Centrum Alarmowego

11

3.1.3 Lokalizacja

11

3.2 Formy kontaktu

11

3.2.1 System Nemezis

11
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3.2.2 Pozostałe formy kontaktu

12

3.3 Zadania i obowiązki Centrum Alarmowego

12

3.3.1 Sposób zgłaszania słabości i naruszeń bezpieczeństwa

12

4 Plan Reagowania na Zagrożenia

13

4.1 Uwagi ogólne

13

4.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

13

4.2.1 Normy

13

4.2.2 Kompetencje

13

4.2.3 Reakcja na zagrożenie

13

4.2.4 Zachowanie w sytuacji zagrożenia

13

4.2.5 Priorytety w akcji ratunkowej

13

4.2.6 Wykonywanie poleceń

14

4.2.7 Zabezpieczenie śladów

14

4.2.8 Rzeczy osobiste

14

4.2.9 Udostępnianie informacji

14

4.2.10 Znalezione dokumenty

14

4.2.11 Państwowe organy ochrony prawnej

14

4.2.12 Sfałszowane dokumenty

14

4.3 Schemat reagowania w sytuacjach zagrożenia

15

4.4 Działania pracowników i współpracowników w przypadku wystąpienia danych zagrożeń15
4.4.1 Kradzież danych, Kradzież sprzętu, Włamanie

15

4.4.2 Wykorzystanie przez Klienta informacji udostępnionych w ofercie

16

4.4.3 Przekroczenia kompetencji, Nieświadomość pracownika, Nie stosowanie
się do regulaminów, Uchybienia proceduralne

16

4.4.4 Podsłuch

16

4.4.5 Wypadek pracownika

16

4.4.6 Choroba pracownika, Epidemia

17

4.4.7 Złe skierowanie danych

17

4.4.8 Zniszczenie sprzętu

17

4.4.9 Błędy krytyczne we własnych produktach

17

4.4.10 Atak terrorystyczny

17

4.4.11 Pożar, Wybuch, Katastrofa budowlana

18

4.4.12 Złośliwy kod

19

4.4.13 Włamanie do systemu komputerowego, Nieautoryzowane wpięcie do sieci,
Złamanie haseł

20

4.4.14 Celowa, nieautoryzowana modyfikacja danych

20

4.5 Reakcje Centrum Alarmowego na szczególne przypadki zagrożeń

20

4.5.1 W przypadku sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu osób przebywających na
terenie obiektu, przedstawiciel Centrum Alarmowego

20

4.5.2 Atak terrorystyczny i próba ataku terrorystycznego

21

4.5.3 Wojna, powódź, klęski żywiołowe

21

4.5.4 Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, katastrofa budowlana, zadymienie

21

4.5.5 Kradzież danych, kradzież sprzętu, włamanie

21

4.5.6 Awaria instalacji technicznych (z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej) 22
4.5.7 Awaria infrastruktury teleinformatycznej (w szczególności awarii: łączy
internetowych, łączy telekomunikacyjnych, systemu komputerowego)

22
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4.5.8 Zniszczenie sprzętu

23

4.5.9 Konfiskata sprzętu/oprogramowania w związku z dochodzeniem prokuratorskim 23
4.5.10 Celowa nieautoryzowana modyfikacja danych

23

4.5.11 Nieumyślne zniszczenie danych, nieumyślna modyfikacja danych

24

4.5.12 Złośliwy kod

24

4.5.13 Nieprawidłowe działanie oprogramowania

24

4.5.14 Sabotaż, umyślne zniszczenie informacji

24

4.5.15 Podsłuch, podejrzenie informacji, włamanie do systemu, nieautoryzowane
wpięcie do sieci, złamanie haseł

24

4.5.16 Podszycie się pod innego użytkownika, podszycie się pod inną osobę

24

4.5.17 Przekroczenie kompetencji, uchybienia proceduralne, nieświadomość
pracownika, niestosowanie się do regulaminów

24

4.5.18 Złe skierowanie danych

25

4.5.19 Błędy krytyczne we własnych produktach

25

4.5.20 Utrata kopii zapasowych

25

4.5.21 Wykorzystanie przez klienta informacji udostępnionych w ofercie

25

4.6 Sytuacje awaryjne dotyczące Procedury Polityki kontroli wejść i wyjść pracowników
i osób trzecich

25

4.6.1 Zagubienie kluczy

25

4.6.2 Zagubienie karty dostępu bądź identyfikatora

26

4.7 Zadania Oficera Bezpieczeństwa w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu

26

4.8 Aktualizacja Planu Reagowania w Sytuacji Zagrożenia

27

4.9 Powiadamianie o naruszeniu bezpieczeństwa (zajściu zdarzenia)

27

4.9.1 Powiadamianie firm zewnętrznych

27

4.9.2 Powiadamianie klientów

28

4.9.3 Powiadamianie pracowników

28

4.10 Dokumentowanie

28

4.10.1 Formy raportowania

28

4.10.2 Program powiadamiania

29

4.10.3 Przykładowe statystyki i wskaźniki na podstawie Systemu Nemezis

30

5 Plan przywracania ciągłości biznesu
5.1 Uwagi ogólne
5.1.1 Klasyfikacje sytuacji nadzwyczajnych

32
32
32

5.2 Uruchamianie Planu przywracania ciągłości biznesu

32

5.3 Schemat uruchamiania planu przywracania

33

5.4 Działania po wydarzeniu

34

5.5 Lokalizacja poza obiektem

37

6 Załączniki

38

7 Zmiany

38

Źródło: opracowanie własne
Kolejnym istotnym wymaganiem stawianym przez ISO/ IEC 27001 jest konieczność zdefiniowania
podejścia do szacowania ryzyka w organizacji87. W tym zakresie konieczne jest:

87

ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1, s. 11
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§

Wskazanie metody szacowania ryzyka, odpowiednią dla ISMS, określić bezpieczeństwo
informacji w kontekście prowadzonej działalności, wymagania prawne i wymagania nadzoru

§

Opracowanie kryteriów akceptacji ryzyka i określenie akceptowalnego poziomy ryzyk

§

Wybranie metody szacowania ryzyka, która powinna zapewnić, że szacowanie to daje
porównywalne i powtarzalne rezultaty88

Następnie wymagane jest określenie ryzyka – poprzez89:
§

Określenie aktywów znajdujących się w zakresie ISMS oraz właścicieli90 tych aktywów

§

zdefiniowanie zagrożeń dla tych aktywów.

§

Określenie podatności, które mogą być wykorzystane przez zagrożenia.

§

Określenie skutków utraty poufności, integralności i dostępności w odniesieniu do wskazanych
aktywów.

Kolejny krok wymagany przez normę związany jest z koniecznością dokonania analizy i oceny
ryzyka. W niniejszym zakresie konieczne jest91:
§

Oszacowanie szkód i strat biznesowych w organizacji, które mogą wyniknąć z naruszenia
bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje utraty poufności, integralności i
dostępności aktywów,

§

Oszacowanie realnego prawdopodobieństwa zdarzenia się takiego naruszenia bezpieczeństwa
w świetle istotnych zagrożeń i podatności oraz konsekwencji związanych z tymi aktywami oraz
aktualnie wdrożonymi zabezpieczeniami,

§

Wyznaczenie poziomu ryzyk,

§

Stosując przyjęte kryteria stwierdzić, czy ryzyko jest akceptowalne, czy też wymaga
postępowania.

W przypadku identyfikacji ryzyk, które nie są do przyjęcia – z uwagi na wymagania prawne,
………………………..
Kolejny konieczny wymóg to identyfikacja i ocena wariantów postępowania z ryzykiem. Możliwości
w tym względzie obejmują92:
§

zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń;

§

poznanie i zaakceptowanie ryzyk, w sposób świadomy i obiektywny, przy założeniu, że jasno
spełniają warunki wyznaczone w polityce organizacji oraz kryteria akceptowania ryzyk;

§

unikanie ryzyk;

§

przeniesienie

związanych

ryzyk

biznesowych

na

innych

uczestników,

np.

ubezpieczycieli, dostawców.

88

Autorzy zwrócili uwagę, że można dokonać wyboru metody szacowania ryzyka spośród wielu
dostępnych, jak też opracować własną – indywidualną, przy tym konieczne jest udowodnienie jej
skuteczności i porównywalności wyników. ISO/ IEC 27001 wskazuje, że Istnieją różne metody
szacowania ryzyka. Przykłady metod szacowania ryzyka są omówione w ISO/IEC TR 13335-3,
Information technoktgy — Guidelines for the management ol IT Security — Techniques for the
management ot IT Secunty.
89
ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1, p. d, s. 11
90
Patrz przypis nr 2 w ISO/IEC 27001, s. 11. Termin 'właściciel' określa osobę lub podmiot, który
ma zatwierdzoną kierowniczą odpowiedzialność za nadzorowanie produkcji, rozwój, utrzymanie,
korzystanie i bezpieczeństwo aktywów. Pojęcie to nie oznacza, że osoba ta rzeczywiście posiada
jakiekolwiek prawa własności do aktywów.
91
ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1 e, s. 11
92
ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1 f, s. 11-12
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Należy pamiętać, że minimalny zestaw zabezpieczeń został przedstawiony w załączniku A
do normy; i wszystkie powinny być stosowane. Przy tym jednak ważniejsze jest kluczowe jest
osiąganie celów dotyczących bezpieczeństwa informacji. A zatem możliwe jest wyłączenie
niektórych z nich, ale warunek konieczny w tym zakresie to zapewnienie zaplanowanego poziomu
bezpieczeństwa (osiąganie celów – zapewnienie skuteczności systemu). Zestawienie wybranych i
stosowanych zabezpieczeń musi zostać określony w specyficznym dla ISMS dokumencie –
deklaracji stosowania.
Ponadto postępując z ryzykiem – można je wykluczyć z organizacji, z realizowanych w niej
procesów. Rozwiązaniem w tym zakresie są procesy realizowane outsourcingowo –np. utrzymanie
ruchu, zarządzanie kadrami, archiwizacja dokumentów; czy procesy technologiczne. Realizacja
procesów, czy tylko wybranych działań na zewnątrz organizacji – jest możliwa tylko w
ograniczonym zakresie, i należy pamiętać że taka koncepcja tworzy nowe ryzyka, jakie niesie z
sobą przede wszystkim zewnętrzny wykonawca, komunikacja zewnętrzna, transport itd. Stąd
konieczność przeniesienia ryzyk na innych uczestników.
Radykalnym działaniem jest taka reorganizacja procesów, która wyeliminuje dane ryzyka. Np.
rezygnacja z danego procesu, działania, czy nawet technologii – dla wykluczenia wystąpienia
konkretnego ryzyka. Brzmi to niewiarygodnie, ale staje się realne kiedy zestawimy cele,
zagrożenia, podatności – i okaże się, że ryzyka stanowią zagrożenie dla żywotnych interesów
organizacji.
Kolejnym wymaganiem stawianym przez normę ISO/ IEC 27001 jest konieczność dokonania
wyboru celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia jako środki postępowania z ryzykiem.
Odzwierciedleniem spełnienia niniejszego wymagania jest także deklaracja stosowania, przy tym
należy ją opracowywać w relacji z treścią polityki bezpieczeństwa.
Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia powinny być wybrane i wdrożone w taki
sposób aby spełniały wymagania zidentyfikowane w procesach szacowania ryzyka i postępowania z
ryzykiem. Wybór powinien brać pod uwagę kryteria akceptacji ryzyka, jak również wymagania
prawne, wymagania nadzoru oraz zobowiązania wynikające z umów93.
Zgodnie z obowiązującą zasadą, tak cele jak również zabezpieczenia określone w załączniku A do
normy ISO/ IEC 27001 nie stanowią wyłącznego ich źródła, ale zaledwie minimum, które powinny
być wybrane jako część tego procesu by w odpowiedni sposób spełnić zidentyfikowane wymagania.
Zależnie od specyfiki prowadzonej działalności mogą więc być wybrane dodatkowe cele stosowania
zabezpieczeń i zabezpieczenia.
Wskutek zaplanowanych i realizowanych działań związanych z postępowaniem z ryzykiem (bowiem
są to działania realizowane w oparciu o spiralę Deminga) pozostają ryzyka szczątkowe, dlatego
konieczne jest uzyskanie akceptacji kierownictwa dla ich poziomu94.
Następne – niezbędne kroki (wymagania) stawiane przez normę to uzyskanie autoryzacji
kierownictwa do wdrażania i stosowania rozważań systemowych oraz przygotowanie deklaracji
stosowania95.
Deklaracja stosowanie jest najbardziej specyficznym dla ISMS dokumentem, jednocześnie musi
zawierać:
§

cele stosowania zabezpieczeń i wybrane zabezpieczenia oraz uzasadnienie ich wyboru;

§ cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia już wdrożone;
93
94
95

ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1 g, s. 12
ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1 h, s. 12
ISO/IEC 27001:2005, p. 4.2.1 i-j, s. 12
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§

informację o wykluczeniu jakiegokolwiek celu stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
wymienionego w załączniku A wraz z uzasadnieniem wykluczenia.

Jest

oczywiste,

że

treść

deklaracji

stosowania

stanowi

zwieńczenie

działań

dotyczących

postępowania z ryzykiem; a uzasadnienie wyłączeń umożliwia powtórne sprawdzenie, że żadne
zabezpieczenie nie zostało nieumyślnie pominięte.
2 Wdrożenie i stosowanie ISMS
W ramach działań określonych w normie jako wdrożenie i stosowanie rozważań ISMS, konieczne
jest96:
§

Sformułowanie plan postępowania z ryzykiem, w którym są określone odpowiednie działania
kierownictwa, zakresy odpowiedzialności oraz priorytety dla zarządzania ryzykami związanymi
z bezpieczeństwem informacji

§

Wdrożenie planu postępowania z ryzykiem w celu osiągnięcia zidentyfikowanych celów
stosowania

zabezpieczeń,

które

obejmują

rozważenie

przydzielania

ról

i

zakresów

odpowiedzialności
§

Wdrożenie zabezpieczenia określone w SoA tak, aby osiągnąć cele ich stosowania

§

Określenie metod mierzenia skuteczności i efektywność wybranych zabezpieczeń (i grup
zabezpieczeń) oraz wskazanie jak te mierniki powinny być stosowane w ocenie efektywności
zabezpieczeń97

§

wdrożenie programów uświadamiania i szkolenia

§

Zarządzanie rozwiązaniami ustanowionymi w ramach ISMS oraz zasobami ISMS

§

Wdrożenie procedur i innych skutecznych zabezpieczeń dla zapewnienia natychmiastowego
wykrycia i reakcji na incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa.

To ogólne wymagania, jednak definiujące strategiczne kierunki działań w systemie. Nawiązują
bezpośrednio do wymagań związanych z ustanowieniem i wdrożeniem systemu, wskazują także
konkretne opracowania – ponownie SoA, ale także opracowanie i wdrożenie planu postępowania z
ryzykiem, określenie w tym względzie odpowiedzialności.
Typowe dla międzynarodowych standardów jest ogólne definiowanie wymagań. Także w tym
przypadku, konieczne jest zaplanowanie i wykonanie działań związanych z postępowanie z
ryzykiem – przy czym może to być konkretny dokument oparty o raport szacowania ryzyka; czy też
różne opracowania wyczerpujące niniejszy temat. Typowo są to zakresy obowiązków i uprawnień
pracowników związane z bezpieczeństwem informacji, procedury opracowane w ramach ISMS,
plany ciągłości biznesu itd.
Ważne wymaganie dotyczy tak wdrożenia zabezpieczeń określonych w deklaracji stosowania, jak
również konieczność monitorowania ich skuteczności. To jest element „nowy”, który w praktyce
sprawia bardzo wiele problemów. Działania w tym względzie najczęściej są wielorakie, sprowadzają
się do typowych narzędzi ISMS – przede wszystkim zarządzania incydentami, audytów, działań
kontrolnych, zabezpieczeń, oceny skuteczności szkoleń; ale także specyficznych – wskaźników
dotyczących konkretnych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że za właściwie zdefiniowane działania w
ramach postępowania z ryzykiem należy uznać działania adekwatne. O ile w odniesieniu do ryzyk
niewiele

przekraczających

poziom

–

ryzyka

marginalnego,

mogą

to

być

standardowe

zabezpieczenia; o tyle w przypadku ryzyk określonych jako kluczowe działania muszą być
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szczególnie dobrze dobrane. Dlatego też konieczne jest określenie priorytetów dla zarządzania
ryzykiem, związanych z bezpieczeństwem informacji.
Tab. X Przykładowy plan postępowania z ryzykiem
Źródło: Opracowanie własne
3 Monitorowanie i przegląd ISMS
W ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wymagane jest tak monitorowanie,
jak i przegląd systemu. Organizacja musi w tym względzie podjąć następujące działania:
Realizować procedury monitorowania i przeglądu i inne zabezpieczenia w celu98:
§

natychmiastowego wykrywania błędów w wynikach przetwarzania;

§

natychmiastowego identyfikowania naruszeń bezpieczeństwa i incydentów, zakończonych
niepowodzeniem lub sukcesem;

§

umożliwienia

kierownictwu

stwierdzenia,

czy

działania

związane

z

bezpieczeństwem

delegowane są na poszczególne osoby lub wdrożone za pomocą środków informatycznych są
wykonywane zgodnie z oczekiwaniami;
§

pomocy w wykrywaniu naruszeń bezpieczeństwa tym samym niedopuszczenia do incydentów
bezpieczeństwa przez użycie wskaźników;

§

określenia czy działania podjęte w celu rozwiązania naruszeń bezpieczeństwa były efektywne.

Ponadto konieczne jest:
§

Wykonywanie regularnych przeglądów efektywności ISMS (w tym zgodności z polityką i celami
ISMS oraz przegląd zabezpieczeń), biorąc pod uwagę wyniki audytów bezpieczeństwa,
incydentów, rezultatów pomiarów efektywności, sugestii oraz informacji zwrotnych od
wszystkich zainteresowanych stron.

§

pomiary efektywności zabezpieczeń w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami
bezpieczeństwa.

§

Dokonywanie przeglądu szacowania ryzyka w zaplanowanych odstępach czasu, przeglądu
ryzyka szczątkowego oraz przeglądu poziomów ryzyka akceptowalnego, biorąc pod uwagę
zmiany - w organizacji, technologii, celów biznesowych i procesów, zidentyfikowanych
zagrożeń, efektywności wdrożonych zabezpieczeń, zewnętrznych zdarzeń, takich jak zmiany
prawa lub stosownych regulacji, zmian wynikających z umów oraz zmiany o charakterze
społecznym)

§

Przeprowadzanie wewnętrznych audytów ISMS w zaplanowanych odstępach czasu.

Ponadto niezbędne jest zaplanowanie i wykonywanie, w regularnych odstępach czasu, przeglądów
ISMS

realizowanych

przez

kierownictwo;

celem

przeglądów

zarządzania

jest

weryfikacja

adekwatności zakresy systemu oraz określenie ewentualnych zmian. Należy także aktualizować
plany bezpieczeństwa, opierając modyfikacje o rezultatu monitorowania oraz weryfikacji zakresu i
skuteczności rozwiązań systemowych.
Obowiązkowe jest także rejestrowanie działań i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na efektywność
lub wydajność realizacji ISMS.
4 Utrzymanie i doskonalenie ISMS
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Organizacja, która ubiega się lub posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem
informacji musi podejmować działania99:
§

Wdrażać w ISMS zidentyfikowane udoskonalenia.

§

Podejmować odpowiednie działania korygujące lub zapobiegawcze zgodne z 8.2 i 8.3.
Wyciągać wnioski z doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa zarówno innych organizacji, jak i
własnych.

§

Informować wszystkie zainteresowane strony o działaniach i udoskonaleniach na odpowiednim
do okoliczności poziomie szczegółowości oraz, jeśli trzeba, uzgodnić sposób dalszego
postępowania.

§

Zapewnić, że udoskonalenia osiągają zamierzone cele.

5 Dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
Typowo dyskusja w przypadku znormalizowanych systemów zarządzania, w tym przypadku także
ISMS, koncentruje się na wymaganiach dotyczących dokumentacji wymaganej przez normę. W
praktyce często opinie wskazujące na biurokratyzację obciążają wymagania normy, zdecydowanie
niesłusznie. Jest ona liberalna i wskazuje tylko na minimalny zakres dokumentów, dodając
jednocześnie że zakres dokumentowania ISMS może być zróżnicowany z uwagi na wielkość
organizacji i rodzaj działalności oraz zakres i złożoność wymagań bezpieczeństwa oraz założeń
systemowych100.
Należy zwrócić uwagę na istotność wzajemnej relacji pomiędzy politykami i celami ISMS,
rezultatami

szacowania

ryzyka

i

procesu

postępowania

z

ryzykiem

oraz

wybranymi

zabezpieczeniami.
Jako minimum – dokumentacja ISMS powinna obejmować:
§

politykę ISMS oraz cele dotyczące bezpieczeństwa informacji;

§

zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

§

procedury i zabezpieczenia wspomagające ISMS;

§

opis metody szacowania ryzyka;

§

raport z procesu szacowania ryzyka;

§

plan postępowania z ryzykiem;

§

udokumentowane procedury potrzebne organizacji do zapewnienia efektywnego planowania,
eksploatacji i sterowania procesami bezpieczeństwa informacji

§

opis pomiaru efektywności zabezpieczeń;

§

zapisy wymagane przez niniejszą normę międzynarodową;

§

Deklarację Stosowania.

Zestaw koniecznych dokumentów wskazuje na bardzo specyficzne opracowania – jednoznacznie
określone merytorycznie. Należą do nich przede wszystkim – deklaracja stosowania, opis metody
szacowania ryzyka, raport z procesu szacowania ryzyka, plan postępowania z ryzykiem, polityka i
cele.
Niejednoznaczne są wymagania dotyczące: procedur i zabezpieczeń wspomagających ISMS oraz
procedury
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sterowania procesami bezpieczeństwa informacji. Liczba tych dokumentów, nazwy rodzajowe,
zakres i stopień szczegółowości powinny być zróżnicowane w zależności od organizacji.
Przykładowy

układ

dokumentów

ISMS

został

przedstawiony

w

tabelce

nr

X.

Typowe

udokumentowane procedury – wymagane przez ISO/ IEC 27001, w przypadku niniejszego
przykładu znalazły się w grupie procedur zintegrowanego systemu. Przykład pochodzi z firmy
informatycznej, która posiada zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem
informacji.
Tab. X Przykładowy spis dokumentów w ISMS w firmie informatycznej ramach
zintegrowanego SZ – jakości i bezpieczeństwa informacji
Kategoria
dokumentu

Nazwa dokumentu

polityka

Polityka ISMS
Deklaracja stosowania

Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
procedura
Zał. 1
zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5

Klasyfikacja informacji i szacowanie ryzyka
Utrzymanie czystych biurek i pulpitów
Opatrywanie informacji opisem
Postępowanie z informacją zgodnie ze schematem klasyfikacyjnym
Zgłaszanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa
Wejścia i wyjścia pracowników i osób trzecich
Zarządzanie incydentami
Zgłaszanie niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania
Zgłaszanie słabości Systemu Bezpieczeństwa
Ochrona danych
Metodyka klasyfikacji i szacowania ryzyka informacjii
Rozmieszczenie urządzeń biurowych na terenie firmy
Księga wejść i wyjść osób trzecich
Rejestr pobierania i zdawania kluczy
Rejestr pobierania i zdawania identyfikatorów, kart dostępu i kluczy
zastępczych

Źródło: opracowanie własne
Przy budowie ISMS warto pamiętać że procedura to sposób postępowania, a zatem nie jest
wymagane, aby udokumentowane procedury wymagane przez normę) – rodzajowo nazywać
procedurami. Zasady które muszą zostać udokumentowane mogą być fragmentami regulaminów,
zarządzeń ksiąg procesów, ksiąg zintegrowanych systemów zarządzania, instrukcji czy uchwał. Tab
X przedstawia układ: księgi procesów (KP) – polityki – instrukcje operacyjne (IO) – plany. Np.
zasady nadzorowania dokumentów i zapisów, zasady audytowania,

działań korygujących i

zapobiegawczych opisane są w księdze procesów, ale postępowanie z niezgodnościami to zestaw
kilku instrukcji operacyjnych.
Tab. X Lista dokumentów dotyczących ISMS w ramach zintegrowanego systemu
zarządzania (proces zarządzanie bezpieczeństwem informacji)
Kategoria
Nazwa dokumentu
dokumentu
KP*

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

polityka
Polityka

Polityka bezpieczeństwa informacji
Strategia ciągłości działania

IO*
IO

Planowanie i monitorowanie wydajności systemu
Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
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IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO
IO

Nadawanie lub zmiana uprawnień dostępu do aplikacji lub usługi
Dostęp do sieci wewnętrznej przez strony trzecie
Nadawanie lub zmiana uprawnień dostępu do aplikacji lub usługi
Kontrola zmian w oprogramowaniu
Przegląd systemu informatycznego
Kontrola zmian w sprzęcie
Wyrejestrowanie użytkownika
Zdalny dostęp do sieci wewnętrznej
Dostęp do sieci wewnętrznej przez strony trzecie
Przegląd uprawnień użytkowników
Przegląd systemu informatycznego
Publikowanie informacji na stronach internetowych
Dodawanie systemu informatycznego
Usuwanie systemu informatycznego
Wyrejestrowanie użytkownika
Zdalny dostęp do sieci wewnętrznej
Postępowanie w przypadku utraty danych
Postępowanie w przypadku włamania do systemu informatycznego
Postępowanie w przypadku utraty danych
Postępowanie w przypadku awarii systemu informatycznego
Postępowanie w przypadku ataku wirusowego
Postępowania w przypadku braku zasilania

Plan
Plan

Oświadczenie o stosowalności
Plan minimalizacji ryzyka traty informacji

KP – księga procesu, IO – instrukcja operacyjna
Źródło: Opracowanie własne.
Podobnie jak w klasycznych zasadach dokumentowania systemu zarządzania jakością opartego o
ISO 9001, tak w ISMS dokumenty i zapisy mogą przybrać dowolną formę lub być przechowywane
na dowolnym typie nośnika. Dlatego też często są to typowe procedury, księgi procesów,
zarządzenia, regulaminy itd. Często i coraz częściej, algorytmy które stanowiły załączniki do nich –
są właśnie wymaganymi przez ISO/ IEC 27001 dokumentami.
Ważnym i typowym zarazem wymaganiem w odniesieniu do dokumentacji ISMS, jest konieczność
jej nadzorowania101.
Dokumenty wymagane przez ISMS powinny być chronione i nadzorowane. Powinna być
ustanowiona udokumentowana procedura w celu określenia działań kierownictwa potrzebnych do:
§

zatwierdzenia odpowiednich dokumentów przed ich wydaniem;

§

przeglądu i aktualizacji dokumentów w razie potrzeby oraz ponownego ich zatwierdzania;

§

zapewnienia, że zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian dokumentów;

§

zapewnienia, że najnowsze wersje odpowiednich dokumentów są dostępne w miejscach ich
stosowania;

§

zapewnienia, że dokumenty pozostają czytelne i łatwe do zidentyfikowania;

§

zapewnia, że dokumenty są dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują oraz że są
przesyłane, przechowywane, i ostatecznie niszczone zgodnie z procedurami odpowiednimi do
ich klasyfikacji;

§

zapewnienia, że dokumenty zewnętrzne są identyfikowane;

§

zapewnienia, że rozpowszechnianie dokumentów jest kontrolowane;

§

zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów;

§

zastosowania odpowiedniej ich identyfikacji, jeżeli są zachowane z jakichkolwiek powodów.
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Typową (dla znormalizowanych systemów zarządzania) rolę w ISMS odgrywają zapisy – norma
wskazuje na konieczność ich ustanowienia, utrzymywania i nadzorowania dla dostarczenia
świadectwa potwierdzającego zgodność z wymaganiami oraz skutecznej stosowania rozwiązań
systemowych102. Zapisy powinny być chronione i nadzorowane. ISMS powinien uwzględniać
wszystkie

odpowiednie

wymagania

przepisów

prawa,

wymagania

nadzoru

i

zobowiązania

wynikające z umów. Zapisy powinny być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odtwarzalne. Należy
udokumentować i wdrożyć zabezpieczenia służące identyfikowaniu, przechowywaniu, ochronie,
odtwarzaniu, czasu archiwizacji oraz niszczeniu zapisów.
Przy projektowaniu ISMS należy pamiętać, że zapisy powinny dotyczyć realizacji procesów, oraz
wszystkich incydentów związanych z bezpieczeństwem związanych z ISMS.
Niektóre zapisy są wymagane, np. z audytów, z przeglądu zarządzania, z nadzorowania
incydentami, kompetetencjami personelu. Wiele ustanowionych w ISMS przyjętych zostało jako
rozwiązania indywidualne, w oparciu o specyfikę rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa informacji
w danej organizacji, np. księgi podawcze, logi wejść i wyjść, raporty z kontroli testów krzyżowych,
zapis rozmów.
6 Odpowiedzialność kierownictw ISMS
Norma ISO/ IEC 27001 definiuje typowe dla znormalizowanych systemów zarządzania wymagania
odnoszące się do odpowiedzialności kierownictwa. W systemie konieczne jest zapewnienie
świadectwa

zaangażowania

kadry

kierowniczej

w

ustanowienie,

monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie ISMS przez

wdrożenie,

stosowanie,

103

:

§

ustanowienie polityki ISMS;

§

zapewnienie, że cele i plany ISMS zostały ustanowione;

§

określenie ról i zakresów odpowiedzialności w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji;

§

informowanie organizacji o znaczeniu spełniania celów bezpieczeństwa informacji i zgodności z
polityką bezpieczeństwa informacji, swojej odpowiedzialności prawnej oraz potrzeby ciągłego
udoskonalania;

§

zapewnienie

wystarczających

zasobów

do

ustanowienia,

wdrażania,

eksploatacji

monitorowania, przeglądów, utrzymania i udoskonalania ISMS;
§

podejmowanie decyzji o kryteriach akceptacji ryzyka i akceptowalnym poziomie ryzyka;

§

zapewnienie przeprowadzania wewnętrznych audytów ISMS;

§

przeprowadzanie przeglądów ISMS realizowanych przez kierownictwo.

Poszczególne

punkty

normy,

określone

ogólnie

są

bliżej

scharakteryzowane

w

treści

poszczególnych punktów ISO/ IEC 27001, choć zgodnie z generalną zasadą – norma wskazuje
raczej „co należy zrobić”, decyzja o zastosowaniu konkretnych rozwiązań należy do organizacji
ustanawiającej ISMS.
7 Zarządzanie zasobami w ISMS
W ramach wymaganych zasobów norma zwraca uwagę na konieczność określenia każdego ich typu
– w zakresie koniecznym dla ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu,
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utrzymania i udoskonalania ISMS104. W ramach tak ogólnego wymagania – należy zwrócić uwagę
na:
§

zapewnienie, że procedury bezpieczeństwa informacji wspierają wymagania prowadzonej przez
organizację działalności:

§

zidentyfikowanie i odniesienie w ISMS do wymagań przepisów prawa i wymagań nadzoru oraz
zobowiązań związanych z bezpieczeństwem, a wynikających z zawartych umów;

§

utrzymanie

odpowiedniego

bezpieczeństwa

przez

poprawne

zastosowanie

wszystkich

wdrażanych zabezpieczeń;
§

przeprowadzenia przeglądów, i wykorzystywania ich rezultatów i postanowień,

§

poprawy skuteczności ISMS, jeżeli zostanie wskazana taka potrzeba.

Klasyczne wymagania w odniesieniu do zarządzania zasobami – dotyczą kompetencji personelu105.
Organizacja powinna zapewnić, że cały personel, któremu przypisano zakresy odpowiedzialności
określone w ISMS, ma kompetencje do realizacji wymaganych zadań przez:
§

określenie koniecznych kompetencji personelu wykonującego prace, które mają wpływ na
ISMS;

§

zapewnienie szkolenia lub podjąć inne działania (np. zatrudnienie kompetentnego personelu)
w celu realizacji tych potrzeb;

§

ocenę skuteczności zapewnionego szkolenia oraz podjętych działań;

§

prowadzenie

zapisów

dotyczących

edukacji,

szkolenia,

umiejętności,

doświadczenia

i

kwalifikacji (patrz 4.3.3).
Organizacja powinna zapewnić także, aby cały odpowiedni personel był świadomy związku i
znaczenia swoich działań dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz wkładu dla osiągnięcia celów
ISMS.
Konieczne jest jednak zrozumienie, że norma definiuje wymagania w zakresie odpowiedzialności i
uprawnień odnoszących się do bezpieczeństwa informacji. Świadomy system bezpieczeństwa w tym
zakresie, wymaga zatem rozważań odmiennych od typowych – zarówno w odniesieniu do
stanowisk, funkcji, jak również odpowiedzialności każdego pracownika zawartych np. w kartach
stanowisk pracy.
8 Wewnętrzne audyty ISMS
W żadnym razie nie jest zaskoczeniem wymóg – audytu ISMS, jednak wymaga kilku słów
wprowadzenia.

Jeżeli

analizujemy

ISMS

z

punktu

widzenia

znormalizowanych

systemów

zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO/ TS 16949) to mamy do czynienie z typowym audytem
systemu zarządzania – tylko „kryteria realizacji” są odmienne. Dokonując natomiast oceny
wymagań normy z punktu widzenia „oficerów bezpieczeństwa” – trzeba zaznaczyć różnice, i mieć
świadomość że to nie jest wymóg dotyczący audytu teleinformatycznego, penetracyjnego w
zakresie rozwiązań IT itd.
Organizacja powinna przeprowadzać wewnętrzne audyty ISMS w oparciu o udokumentowaną
procedurę106, w zaplanowanych odstępach czasu, aby określić, czy cele stosowania zabezpieczeń,
zabezpieczenia, procesy i procedury ISMS są:
§

zgodne z wymaganiami niniejszej normy i odpowiednimi ustawami i przepisami;

104

ISO/IEC 27001:2005, p. 5.5.1 p. a-f, s. 16
ISO/IEC 27001:2005, p. 5.2.2, s. 16
106
Norma ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems
audyting, powinna stanowić podstawę dla projektowania własnych rozważań w zakresie audytu
wewnętrznego.
105
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§

zgodne ze zidentyfikowanym wymaganiami bezpieczeństwa informacji;

§

są efektywnie wdrożone i utrzymywane;

§

zgodne z oczekiwaniami.

Dodatkowo, audyty powinny zostać zaplanowane, w oparciu o status i ważność procesów i
obszarów do audytu, jak również wyniki poprzednich audytów. Konieczna jest zdefiniowanie
kryteriów, zakresu, częstotliwości i metod audytowania. Jednocześnie wybór audytorów i forma
audytowania

powinny

zapewnić obiektywność i bezstronność procesu audytowego; nie jest

dopuszczalne audytowanie własnej pracy.
Zakończenie audytu – to przekazanie raportu; jednak istotą procesu są podejmowane działania
poaudytowe. Norma wskazuje, aby kierownictwo odpowiadało za podejmowanie takich działań bez
nadmiernego opóźnienia w celu wyeliminowania wykrytych odstępstw i ich przyczyn. Działania
poaudytowe powinny zawierać weryfikację podjętych działań i przygotowanie wyników weryfikacji.
9 Przeglądy ISMS realizowane przez kierownictwo
Szczególne w dużych organizacjach kierownictwo nie może mieć pełnej wiedzy o wszystkich, a
nawet

kluczowych

elementach

zarządzania

bezpieczeństwem

informacji.

Dlatego

właśnie

wymogiem normy jest planowanie i przeprowadzanie tzw. przeglądów zarządzania. Są to
najczęściej spotkania w gronie przynajmniej najwyższego kierownictwa, które mają stanowić forum
wymiany informacji ISMS oraz podejmowania decyzji w jego zakresie.
Kierownictwo powinno przeprowadzać przeglądy ISMS organizacji w zaplanowanych odstępach
czasu (nie rzadziej niż raz w roku) w celu zapewnienia jego ciągłej poprawności, odpowiedniości i
skuteczności. Przegląd powinien zawierać ocenę możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w ISMS,
w tym polityki bezpieczeństwa informacji i celów bezpieczeństwa107.
Przeglądy zarządzania są obok audytów najważniejszym elementem systemu, który nie pozwala na
jego osłabienie i brak rozwoju. Jego organizacja powinna być dostosowana do specyfiki działania
organizacji, bowiem nie musi to być jedno spotkanie w roku – wręcz należy uznać to za mało
efektywne założenie. Lepiej podzielić przegląd zarządzania na kolka spotkań (np. w ramach
kwartalnych spotkań kierownictwa), przy czym należy zadbać żeby w skali roku przedyskutowane
zostały wszystkie wymagane dane wejściowe (tab. X). Typowo przegląd zarządzania jest
inicjowany przez osobę odpowiedzialną za system (pełnomocnik, oficer bezpieczeństwa), który
odpowiada za jego przygotowanie, zebranie i właściwe przygotowanie materiałów wejściowych.
Powinny być one bardzo syntetyczne, bowiem nie jest to spotkanie operacyjne, na jakim
rozwiązuje się bieżące tematy dotyczące bezpieczeństwa.
Przegląd

zarządzania

jak

żaden

zaangażowania kierownictwa. Sam

inny

element

ISMS

–

jest

„papierkiem

lakmusowym”

fakt istnienia przeglądów, ich związek ze spotkaniami

dotyczącymi biznesu, obecność kierowników, ich zaangażowanie na etapie przygotowania, analizy
materiałów i definiowania wniosków. To decyduje o skuteczności i efektywności systemu.
Tab. X Dane wejściowe i wyniki przeglądów ISMS realizowanych przez kierownictwo
Dane wejściowe do przeglądu
§
§
§
107

wyniki audytów i przeglądów ISMS;
informacje zwrotne od zainteresowanych
stron;
techniki, produkty i procedury, które

Dane wyjściowe z przeglądu
§
§
§

Doskonalenia skuteczności ISMS.
Uaktualnienia planu szacowania ryzyka i
postępowania z ryzykiem.
Modyfikacji
procedur
i
zabezpieczeń

ISO/IEC 27001:2005, p. 7, s. 17
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§
§

§
§

§
§

mogłyby być zastosowane w organizacji w
celu ulepszenia realizacji i skuteczności
ISMS;
status
działań
korygujących
i
zapobiegawczych;
podatności lub zagrożenia, do których nie
było
odpowiedniego
odniesienia
w
poprzednim oszacowaniu ryzyka;
wyniki pomiarów efektywności;
działania podjęte na skutek poprzednich
przeglądów
realizowanych
przez
kierownictwo;
jakiekolwiek
zmiany,
które
mogłyby
dotyczyć ISMS;
zalecenia dotyczące doskonalenia.

dotyczących bezpieczeństwa informacji, jeśli
to konieczne, w celu reakcji na wewnętrzne
lub zewnętrzne zdarzenia, które mogą mieć
konsekwencje dla ISMS, w tym zmiany:
wymagań
biznesowych,
wymagań
bezpieczeństwa,
procesów
biznesowych
mających wpływ na istniejące wymagania
biznesowe, przepisów prawa i wymagań
nadzoru,
zobowiązań
związanych
wynikających z umów, poziomów ryzyka i/lub
kryteriów akceptacji ryzyka, wymaganych
zasobów, udoskonalenia metod pomiaru
efektywności zabezpieczeń.

Źródło: ISO/IEC 27001, p. 7.2, 7.3, s. 17
Konieczne jest utrzymywanie zapisów, dokumentujących przegląd i jego postanowienia. W praktyce
należy zadbać, żeby raport z przeglądu wskazywał wszystkie wymagane dane wejściowe i
wyjściowe – na jakie zwraca uwagę norma ISO/ IEC 27001.
10 Doskonalenie ISMS
Norma ISO/ IEC zwraca uwagę na konieczność doskonalenia systemu zarządzania informacją, a w
ramach

tego

korygujących

109

na

podejmowanie

działań

oraz działań zapobiegawczych

dotyczących
110

ciągłego

doskonalenia108,

działań

.

Organizacja powinna w sposób ciągły poprawiać skuteczność ISMS przez stosowanie polityki
bezpieczeństwa informacji, określenie celów bezpieczeństwa informacji, wyników audytu, analizę
monitorowanych zdarzeń, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów realizowanych
przez kierownictwo.
Tak w przypadku działań korygujących, jak i zapobiegawczych konieczne jest ustanowienie
udokumentowanej procedury.
W przypadku identyfikacji niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
organizacja powinna podjąć działanie w celu wyeliminowania ich przyczyn, aby przeciwdziałać
powtórnym ich wystąpieniom.
Procedura działań korygujących powinna obejmować działania:
a)

zidentyfikowania niezgodności;

b)

określenie przyczyn niezgodności;

c)

oceny potrzeby podjęcia działań przeciwdziałających wystąpieniu niezgodności;

d)

wskazania i wdrożenia potrzebnych działań korygujących;

e)

prowadzenia zapisów rezultatów podjętych działań (patrz 4.3.3.);

f)

przeglądu podjętych działań korygujących.

Stałym elementem ISMS musi być także planowanie i wykonywanie działań zapobiegawczych
Organizacja powinna wskazywać działanie podejmowane w celu ochrony przed potencjalnymi
niezgodnościami z wymaganiami ISMS tak, aby przeciwdziałać ich wystąpieniu. Podejmowane
działania zapobiegawcze powinny być odpowiednie do wagi potencjalnych problemów.
Procedura działań zapobiegawczych powinna obejmować działania:

108
109
110

ISO/IEC 27001, p. 8.1, s. 18
ISO/IEC 27001, p. 8.2, s. 18
ISO/IEC 27001, p. 8.3, s. 18
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§

identyfikację potencjalnych niezgodności i ich przyczyn;

§

ocenę potrzeby podjęcia działań przeciwdziałającym wystąpieniu niezgodności;

§

wskazania i wdrożenia potrzebnych działań zapobiegawczych;

§

zapisy wyników podjętych działań;

§

przeglądy podjętych działań zapobiegawczych.

Kluczem do planowania i podejmowania działań zapobiegawczych powinien być na pewno okresowo
weryfikowany raport szacowania ryzyka. Organizacja powinna zidentyfikować zmienione ryzyka
oraz zidentyfikować wymagania dla działań zapobiegawczych, koncentrując uwagę na ryzykach
znacząco zmienionych. Na tej podstawie należy wskazać priorytety działań zapobiegawczych na
podstawie wyników szacowania ryzyka.
INTERPRETACJA ZABEZPIECZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ISO/IEC 27001:2005
Norma

ISO/IEC

27001:2005

oprócz

wymagań

związanych

stricte

z

budową,

funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, określa także
cele i zabezpieczenia. Cała lista konkretnych wymagań w tym zakresie opisanych jest w załączniku
A. Składa się on z 11 zagadnień ponumerowanych od A.5 do A.15. Numeracja ta wynika ze
struktury ISO/IEC 17799:2005, będącego zbiorem dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa
informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Dla zapewnienia lepszej czytelności niniejszej części podręcznika zastosowana została numeracja z
normy ISO/IEC 27001 (Załącznik A).
A.5

Polityka bezpieczeństwa

A.6

Organizacja bezpieczeństwa informacji

A.7

Zarządzanie aktywami

A.8

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

A.9

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

A.10

Zarządzanie systemami i sieciami

A.11

Kontrola dostępu

A.12

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych

A.13

Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

A.14

Zarządzanie ciągłością działania

A.15

Zgodność

Obszary bezpieczeństwa wymienione przez standard w tej kolejność nie określają w żaden sposób
ich znaczenia dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie obszary są
równoważne.
Poszczególne obszary składają się łącznie z 39 celów zabezpieczeń (objectives), w których to
wskazano zabezpieczenia (controls) wraz ze wskazówkami realizacji, innymi informacjami o
charakterze technicznym lub prawnym.
Każdy obszar bezpieczeństwa (A.5, A6,…) składa się z poszczególnych celów zabezpieczeń (A.5.1,
A.6.1,…). Cele zabezpieczenia mają pokazywać co powinno zostać osiągnięte. Każdy cel
zabezpieczeń musi natomiast zawierać co najmniej jedno zabezpieczenie (A.5.1.1, A.5.1.2,…), czyli
konkretny środek do osiągnięcia danego celu.
Cele stosowania zabezpieczeń i zawarte w nich zabezpieczenia wymienione w załączniku A nie
wyczerpują tematu bezpieczeństwa informacji. Załącznik należy traktować jako absolutne minimum
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w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. W związku z tym organizacja może
zadecydować o wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń i celów zabezpieczeń.
Tab. X Struktura załącznika A
Zagadanie bezpieczeństwa
A.5
Polityka bezpieczeństwa
A.6
Organizacja bezpieczeństwa informacji
A.7
Zarządzanie aktywami
A.8
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
A.9
Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
A.10
Zarządzanie systemami i sieciami
A.11
Kontrola dostępu
A.12
Pozyskiwanie,
rozwój
i
utrzymanie
systemów
informatycznych
A.13
Zarządzanie
incydentami
związanymi
z
bezpieczeństwem informacji
A.14
Zarządzanie ciągłością działania
A.15
Zgodność
SUMA

Ilość
celów
zabezpieczeń
1
2
2
3
2
10
7
6

Ilość
zabezpieczeń
2
11
5
9
13
32
25
16

2
1
3
3

5
5
10
133

Źródło: Opracowanie własne.
Poniższe zestawienie ma na celu przedstawienie wszystkich wymaganych do zastosowania
zabezpieczeń przez standard ISO/IEC 27001:2005. Podana poniżej interpretacja do poszczególnych
zabezpieczeń oparta jest na dobrych praktykach opisanych w wytycznych ISO/IEC 17799:2005.
A.5 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
A.5.1

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Kierownictwo danej organizacji powinno zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa informacji poprzez:
§

ustanowienie polityki,

§

wyrażenie poparcia dla ochrony informacji,

§

chęć uczestniczenia we wszelkich aspektach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa
informacji w całej organizacji.

A.5.1.1 Dokument polityki bezpieczeństwa informacji
Dokument polityki bezpieczeństwa informacji musi zostać zaakceptowany przez kierownictwo,
następnie opublikowany i podany do wiadomości wszystkim pracownikom i właściwym stronom
zewnętrznym.
Polityka bezpieczeństwa ma za zadanie pokazania zaangażowania kierownictwa i ustanowienia
podejścia całej organizacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powinna zawierać:
§

określenie znaczenia bezpieczeństwa informacji, główny cel, zakres i ważność ochrony dla
postępowania z informacją

§

cele dla bezpieczeństwa informacji powiązane ze strategią i celami organizacji,

§

ramy dla ustanowienia zabezpieczeń i celów zabezpieczeń, uwzględniając szacowane ryzyka i
zarządzanie ryzykiem,

§

deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa
informacji,

§

deklarację świadomości ochrony informacji,
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§

deklarację zarządzania ciągłością działania,

§

deklarację świadomości konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa informacji,

§

znaczenie ogólnych i specyficznych odpowiedzialności dla zarządzania bezpieczeństwem
informacji uwzględniając zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa informacji

§

odwołania do innych dokumentów będących wsparciem dla polityki. Mogą to być np.
szczegółowe polityki, procedury dla szczególnych systemów informacyjnych, zasady ochrony
dla użytkowników.

Polityka bezpieczeństwa informacji powinna być podana do wiadomości wszystkim stronom
zainteresowanym w organizacji w sposób jasny, dostępny i zrozumiały.
Może być częścią ogólnej polityki. Należy rozważyć zasady dystrybuowania polityki bezpieczeństwa
poza organizację, w przypadku zawarcia w niej wrażliwych informacji.
Przykład:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Bezpieczeństwo informacji jest istotnym elementem budowy zaufania klientów dla ABC
Zarządzanie

bezpieczeństwem

informacji

realizowane

jest

poprzez

zarządzanie

procesem

zarządzanie ciągłością działania oraz w ramach innych procesów zintegrowanego systemu
zarządzania.
Bezpieczeństwo informacji oznacza ochronę poufności, integralności i dostępności informacji oraz
systemów i procesów, które wykorzystują informacje i dane.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje informacje wykorzystywane przez
Organizację,

utrwalone

na

nośnikach

elektronicznych,

systemach

komputerowych

oraz

w

dokumentach, będące własnością firmy oraz powierzone przez Klientów.
Ryzyko związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji podlega stałej ocenie i ograniczaniu.
Identyfikacja informacji oraz szacowanie ryzyka w zakresie ich bezpieczeństwa oparte jest o
udokumentowane procedury, określające kryteria dotyczące działania człowieka oraz sił przyrody.
Informacje zaklasyfikowane do jednej z trzech kategorii mają jednoznacznie zdefiniowane zasady
postępowania

i

ochrony

w

zakresie

ich

przekazywania,

przetwarzania,

udostępniania,

archiwizowania i niszczenia.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w ABC respektuje

obowiązujące prawo i jest

zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005, przez co zapewnione jest doskonalenie
procesów budujących zintegrowany system zarządzania.
Za rozwój i doskonalenie systemu odpowiada Forum Bezpieczeństwa Informacji, którego skład
osobowy i kompetencje zostały jednoznacznie określone.
Cele i zakres polityki bezpieczeństwa
W ramach niniejszej polityki określone zostały cele kierunkowe związane ze skutecznym
zarządzaniem bezpieczeństwem informacji:
§

zapewnienie pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i innymi
ustanowionymi regulacjami zintegrowanego systemu zarządzania,

§

promowanie wśród wszystkich pracowników świadomości w zakresie znaczenia i konieczności
ochrony informacji,

§

osiągnięcie poziomu akceptacji bezpieczeństwa informacji jako integralnej części codziennych
czynności Firmy i jej pracowników,

§

określenie

odpowiedzialności

za

bezpieczeństwo

informacji

dla

kadry

kierowniczej

i

pracowników firmy,
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§

ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji w celu jego
ograniczania,

§

zapewnienie ciągłości pracy Firmy i minimalizacja negatywnych skutków wynikających z
naruszeń bezpieczeństwa informacji.

Niniejsza polityka dotyczy:
§

wszystkich pracowników firmy oraz jej współpracowników,

§

pracowników i przedstawicieli innych organizacji, którzy mają pośredni lub bezpośredni dostęp
do zasobów informacyjnych firmy,

§

pracowników i przedstawicieli innych organizacji, którzy pośrednio lub bezpośrednio świadczą
usługi dla firmy,

§

wszystkich

informacji

znajdujących

się

na

terenie

firmy

utrwalonych

na

nośnikach

elektronicznych, systemach komputerowych oraz w dokumentach, będących własnością firmy
oraz powierzonych przez Klientów.
Definicje
§

Poufność – dostęp do informacji ogranicza się do osób posiadających stosowne uprawnienia
dostępu do tej informacji.

§

Integralność – informacja wspierająca ważne działania i decyzje biznesowe musi być
kompletna, dokładna i aktualna.

§

Dostępność - informacja musi być dostępna i użyteczna zawsze wtedy, kiedy wymaga tego
proces biznesowy.

Odpowiedzialność i uprawnienia związana z niniejszą polityką
Wszyscy pracownicy firmy:
§

są świadomi i stosują się do zasad

niniejszej polityki i wszystkich innych systemowych

dokumentów.
§

wiedzą, że brak takiego postępowania może narazić firmę na niezgodność z przepisami prawa
a ich samych na kary przewidziane zarówno przepisami prawa jak wewnętrznymi sankcjami
dyscyplinarnymi.

§

informują swoich przełożonych lub menedżerów natychmiast o wszelkich naruszeniach lub
podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za zapewnienie, że:
§

pracownicy są świadomi zasad niniejszej polityki, uwarunkowań prawnych, standardów i
procedur.

§

pracownicy

są

świadomi

konsekwencji

każdorazowego

naruszenia

niniejszej

polityki

i

wszystkich uwarunkowań prawnych, standardów i procedur, rozwój i wsparcie dobrych praktyk
bezpieczeństwa w obszarze, za który odpowiadają.
§

wszystkie firmy zewnętrzne współpracujące Organizacją są związane klauzulami wynikającymi
z niniejszej polityki.

Forum Bezpieczeństwa Informacji odpowiada

za rozwój i doskonalenie zintegrowanego systemu

zarządzania, w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Szczegółowy zakres odpowiedzialności i uprawnień personelu został udokumentowany i wynika z
dokumentów systemowych niższego szczebla oraz macierzy odpowiedzialności.
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Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
ISO/IEC 13335-1:2004
A.5.1.2 Dokonywanie regularnych przeglądów i ocen polityki
Polityka bezpieczeństwa powinna być regularnie przeglądana i ocenia w zaplanowanych odstępach
czasu, bądź po istotnych zmianach mogących mieć wpływ na jej aktualność.
Przegląd polityki dokonany powinien być podczas przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji biorąc po uwagę środowisko organizacji, czynniki biznesowe, wymagania prawne i
środowiskowe.
Wejściem dla przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji powinno być:
§

wyniki z poprzedniego przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

§

informacje zwrotne od klientów, dostawców, współpracowników, pracowników, instytucji
prawnych,

§

wyniki

z

audytów

systemów

zarządzania

bezpieczeństwem

informacji,

audytów

bezpieczeństwa, audytów teleinformatycznych oraz wszelkich niezależnych przeglądów,
§

wszelkie podjęte działania korygujące i zapobiegawcze,

§

wyniki wskaźników procesów,

§

wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji,

§

trendy w zakresie zagrożeń i podatności,

§

raporty incydentów bezpieczeństwa informacji,

§

wszelkie rekomendacje

Wyjściem z przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji powinny być:
§

działania zmierzające do doskonalenia organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i
procesów systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji,

§

zwiększenie skuteczności w osiąganiu celów zabezpieczeń poprzez doskonalenie zabezpieczeń.

Wyniki

z

przeglądu

systemu

zarządzania

bezpieczeństwem

informacji

muszą

zostać

udokumentowane.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.1.8, 15.2.1, 13.1, 6.1.6,
A.6

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

A.6.1 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
Organizacja powinna posiadać odpowiednią strukturę i zasoby dla wdrożenia i utrzymania systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powinny zostać określone interdyscyplinarnie obowiązki i
funkcję potrzebne do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
A.6.1.1 Zaangażowanie kierownictwa w bezpieczeństwo informacji
Kierownictwo

powinno

aktywnie

wspierać

wszelkie

działania

zmierzające

do

zapewnienia

bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania poprzez określenie polityki, bieżące zaangażowanie
(podejmowanie decyzji) oraz zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji założeń ISMS.
Kierownictwo powinno:
§

ustanowić cele dla bezpieczeństwa informacji,
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§

ustanowić, zatwierdzić i przeglądać politykę bezpieczeństwa informacji,

§

weryfikować skuteczność wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji,

§

popierać wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy skuteczności ISMS,

§

udostępnić zasoby do realizacji celów bezpieczeństwa,

§

ustanowić odpowiedzialności w zakresie ISMS dla całej organizacji,

§

zwiększać ogólną świadomość w organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Kierownictwo powinno także określić wymagania dla wewnętrznych lub zewnętrznych specjalistów
w zakresie bezpieczeństwa informacji, którzy mają koordynować prace w zakresie ISMS. W
zależności od wielkości organizacji może to być powierzone konkretnej osobie bądź tzw. forum
bezpieczeństwa

(interdyscyplinarnej

grupie

zajmującej

się

bezpieczeństwem

informacji

w

organizacji).
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.1.2, ISO/IEC 13335-1:2004
A.6.1.2 Koordynacja bezpieczeństwa informacji
Działania w zakresie bezpieczeństwa informacji powinny być koordynowane przez przedstawicieli
różnych części organizacji (różne role i funkcje). Na tym poziomie potrzebna jest współpraca
kierowników,

użytkowników,

administratorów,

projektantów

aplikacji,

audytorów,

osób

zajmujących się ochroną, ubezpieczeniami, zarządzaniem ryzykiem, HR, IT oraz prawników.
Kooordynatorzy powinni:
§

działać zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji,

§

określać sposoby postępowania z niezgodnościami,

§

zatwierdzać metody i procesy dla ochrony informacji tj. szacowanie ryzyka, klasyfikacji,

§

określić znaczące zagrożenia i antycypować wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na
bezpieczeństwo informacji,

§

wdrażać i utrzymywać ISMS,

§

promować

tematykę

bezpieczeństwa

informacji,

zapewniać

odpowiednie

przeszkolenie,

podwyższać nieustannie świadomość w całej organizacji,
§

oceniać wszelkie zarejestrowane incydenty, słabości i zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa
informacji.

Jeżeli organizacja nie jest na tyle duża, aby móc powołać specjalną grupę roboczą przeznaczoną do
koordynacji ISMS, wszelkie działania opisane powyżej mogą być przedsięwzięte przez powołaną do
tego osobę (np. kierownik).
A.6.1.3 Przypisywanie odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji
Podział odpowiedzialności powinien być zgodny z założeniami polityki bezpieczeństwa informacji i
jasno

określać

odpowiedzialności

za

ochronę

poszczególnych

aktywów

i

procesów.

Odpowiedzialności muszą być w niektórych przypadkach podparte konkretnymi wytycznymi
odnośnie

specyficznych

miejsc

lub

postępowania

z

daną

informacją.

Oczywiście

osoby

odpowiedzialne za pewne obszary mogą delegować uprawnienia innym osobom.
Obszary dla których organizacja powinna ustanowić/udokumentować odpowiedzialność:
1. aktywa, procesy
2. zabezpieczenia,
3. poziomy autoryzacji powinny zostać określone i udokumentowane.
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W wielu organizacjach to najczęściej kierownik bezpieczeństwa informacji (Information Security
Manager)

jest

identyfikacji

odpowiedzialny

zabezpieczeń.

za

rozwój,

implementację

Odpowiedzialność

za

bezpieczeństwa

udostępnienie

zasobów

i

wsparcie

przy

i

implementację

zabezpieczeń powinna być jednak przypisana pozostałym kierownikom. Ważną zasadą jest aby móc
wskazać właściciela danego zasobu, który będzie odpowiedzialny za jego codzienną ochronę.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.1.2,
A.6.1.4 Proces autoryzacji środków przetwarzania informacji
Organizacja powinno określić sposób dopuszczania do użytkowania urządzeń służących do
przetwarzania informacji.
Nowe środki/urządzenia powinny mieć określoną autoryzację dla celu i użycia. Jeżeli jest to
konieczne hardware i software przed użyciem

powinien zostać przeglądnięty pod kątem

kompatybilności z będącym w użyciu systemem i aplikacjami. Autoryzacja powinna być udzielana
przez odpowiednią osobą, w celu zapewnienia, że wszelkie odpowiednie polityki i wymagania
odnośnie bezpieczeństwa są spełnione.
informacją

tj.

laptopy,

komputery

Indywidualne użytkowanie aktywów czy postępowanie z

domowe,

urządzania

podręczne

wprowadza

dodatkowe

podatności i może wymagać wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.
A.6.1.5 Umowy o zachowaniu poufności
Organizacja powinna opracować i regularnie przeglądać wymagania dla umów o zachowaniu
poufności i nieujawnianiu informacji. Przy opracowaniu takich wymagań należy rozważyć:
§

definicję informacji wymagającej poufności,

§

oczekiwany czas obowiązywania umowy, uwzględniając przypadki gdzie poufność mogłaby być
podtrzymana na czas nieokreślony,

§

działania po wygaśnięciu umowy,

§

odpowiedzialności i działania sygnatariusza, aby uniknął ujawnieniu informacji stronom
nieautoryzowanym,

§

powiązania pomiędzy właścicielem informacji, tajemnicą handlową i własnością intelektualną w
kontekście poufności,

§

dozwolony sposób przetwarzania poufnej informacji dla sygnatariusza,

§

prawa do monitorowania działań związanych z poufnością informacji.,

§

sposób zgłaszania nieautoryzowanego ujawnienia informacji lub zerwania umowy poufności,

§

warunki zwrotu lub zniszczenia poufnych informacji po wygaśnięciu umowy,

§

oczekiwane działania, które powinny nastąpić po wygaśnięciu umowy.

W zależności od tego dla kogo jest umowa i w jakim zakresie konkretne informację będą przez
organizację udostępniane potrzebne jest przygotowanie zindywidualizowanych umów.
Umowy o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji powinny być zgodne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Mają na celu chronić informację organizacji i poinformować
sygnatariuszy o ich odpowiedzialności w zakresie ochrony, użytkowania i ujawniania informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1.1
A.6.1.6 Kontakty z organami władzy
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W przypadku podejrzenia nadużycia prawnego bądź popełnienia przestępstwa, organizacja powinna
mieć określone procedury kontaktowania się z organami władzy (policja, straż pożarna, organy
nadzoru, itd.). Procedury powinny odpowiadać na pytania:
§

kiedy powiadamiać,

§

kogo powiadamiać,

§

i jak incydent dotyczący bezpieczeństwa informacji powinien być doniesiony.

Organizacja będąca pod atakiem internetowym może wymagać udziału strony trzeciej (tj. dostawca
Internetu, operator telekomunikacyjny), aby podjąć właściwe działania.
Utrzymanie procedur kontaktowania z organami władzy jest wymaganiem także dla wsparcia
zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i procesu zarządzania ciągłością działania.
Kontakty z organami stanowiącymi są potrzebne, aby móc się przygotować do nadchodzących
zmian w regulacjach i przepisach prawnych.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
13.2, 14,
A.6.1.7 Kontakty z grupami zainteresowania bezpieczeństwem
Organizacja

powinna

utrzymywać

kontakty

ze

specjalnymi

grupami

zainteresowania

bezpieczeństwem, specjalistycznymi forami, profesjonalnymi stowarzyszeniami.
Członkostwo w specjalnej grupie zainteresowania bezpieczeństwem lub forum powinno być
rozważone jako środek do:
§

podniesienia wiedzy i świadomości na temat najnowszych dobrych praktyk, zabezpieczeń.

§

zapewnienia że bezpieczeństwo informacji

jest rozpatrywane w organizacji z różnych

perspektyw,
§

otrzymania wcześniejszych ostrzeżeń o alarmach, rekomendacji, patch’y, podatnościach,

§

zdobycia dostępu do specjalistycznej informacji,

§

wymiany doświadczenia i informacji o nowych technologiach, produktach, zagrożeniach i
podatnościach.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
13.2.1
A.6.1.8 Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji
Podejście organizacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego realizacja powinny być
poddawane niezależnym przeglądom w zaplanowanych odstępach czasu lub wtedy, kiedy nastąpiły
w nich znaczące zmiany.
Niezależne przeglądy powinny być zainicjowane przez kierownictwo. Niezależne przeglądy są
konieczne dla zapewnienia efektywności systemu w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
Wykonawcą przeglądu powinien być audytor (osoba niezależna dla przeglądanego obszaru,
posiadająca potrzebne doświadczenie i umiejętności). . Wyniki przeglądu/audytu powinny być
udokumentowane. Jeżeli podczas przeglądu okaże się, że podejście organizacji i implementacja
zarządzania

bezpieczeństwa

informacji

jest

nieadekwatne

lub

niezgodne

z

kierunkiem

wyznaczonym dla bezpieczeństwa informacji przez politykę bezpieczeństwa informacji, powinny
zostać przygotowane działania korygujące.
Wytycznymi dla przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest standard dla
audytowania systemów jakości i środowiska - ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or
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enviromental management system audyting. Cel zabezpieczenia 15.3 określa użycie właściwych
zabezpieczeń audytu ISMS i ochronę narzędzi audytu systemu.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
5.1.1, 15.2.1, 15.3, ISO 19011:2002
A.6.2

STRONY ZEWNĘTRZNE

Organizacja powinna zabezpieczyć informacje, środki przetwarzania informacji, które są jej
własnością a są udostępniane stronom zewnętrznym. Każdy dostęp stron zewnętrznych do
informacji, środków przetwarzania informacji powinien być kontrolowany. Stopień i zakres
stosowania zabezpieczeń powinien być określony i podany do wiadomości strony zewnętrznej.
Zaleca się wykonanie szacowania ryzyka dla określenia następstw związanych z ochroną i
zabezpieczeniem.
A.6.2.1 Określenie ryzyk związanych ze stronami zewnętrznymi
Nie jest możliwe dziś prowadzenie biznesu bez konieczności kooperacji z innymi stronami
zewnętrznymi:
§

dostawcami internetu, operatorów telekomunikacyjnych, serwisu utrzymania,

§

firmami ochroniarskimi,

§

klientami,

§

firmami świadczącymi usługi związane ze zlecaniem zadań na zewnątrz (outsourcing),

§

konsultantami, doradcami, audytorami,

§

dostawcami,

§

firmami świadczącymi usługi utrzymania czystości, catering itp.

§

pracownicy

zatrudniani

czasowo,

praktykanci/studenci

i

inne

krótkoterminowe

formy

zatrudnienia.
Konieczna

jest

identyfikacja

ryzyka

związanego

z

udostępnieniem

informacji,

środków

przetwarzania informacji stronom trzecim. Należy to wykonać przed przyznaniem dostępu stronom
zewnętrznym. Wziąć pod uwagę trzeba:
§

środki przetwarzania informacji do których strona trzecia ma mieć dostęp,

§

typ dostępu:
−

fizyczny, np. budynki, biura, pokoje,

−

logiczny, np. bazy danych, systemy informatyczne,

−

powiązanie sieciowe np. połączenie stałe, zdalne,

§

wartość i wrażliwość udostępnianej informacji,

§

zabezpieczenia konieczne do ochrony informacji, które nie powinny być udostępniane stronie
zewnętrznej,

§

personel mający dostęp do informacji

§

sposób udzielania uprawnień i ich weryfikacja,

§

różne środki i zabezpieczenia dla przechowywania, przetwarzania, przesyłania, udostępniania
informacji,

§

skutek nie zapewnienia dostępności stronie zewnętrznej, kiedy jest to wymagana i skutek
otrzymania od organizacji niepoprawnej informacji,

§

procedurę zgłaszania incydentów bezpieczeństwa i potencjalnych uszkodzeń, oraz warunki
kontynuowania dostępu stronie trzeciej po pojawieniu się incydentu bezpieczeństwa.

§

wymagania prawne, jeżeli dotyczy.
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Dostęp do informacji powinien być udzielony dopiero po zaimplementowaniu odpowiednich
zabezpieczeń i zawarciu odpowiednich porozumień dotyczący zasad użytkowania, umów poufności
itp. Strona zewnętrzna uzyskująca dostęp do zasobów organizacji powinna być świadoma wszelkich
obowiązków,

odpowiedzialności

związanej

z

dostępem,

przetwarzaniem,

przekazywaniem,

zarządzaniem informacją i użytkowaniem środków przetwarzania informacji.
Sporządzeni umów dla stron zewnętrznych pozwoli w znacznym stopniu zredukować ryzyko
związane z udostępnianiem informacji stronom zewnętrznym.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.2.2, 6.2.3
A.6.2.2 Bezpieczeństwo w kontaktach z klientami
Przed udostępnieniem informacji i środków przetwarzania informacji klientowi, należy uprzednio
zapoznać go z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Wymagania powinny odnosić się do:
§

ochrony zasobów, w tym (zasad udostępniania zasobów, informacji, aplikacji, restrykcje utraty
i modyfikacji danych, utraty integralności, jeżeli się pojawią),

§

dostarczanych produktów, usług,

§

kontroli dostępu (nadawanie i zarządzanie autoryzacjami, identyfikacja użytkowników),

§

incydentów bezpieczeństwa informacji,

§

przepisów prawnych, własności intelektualnej, ochrony pracy zespołowej.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1, 15.1.2, 6.1.5, 6.2.1
A.6.2.3 Bezpieczeństwo w umowach ze stroną trzecią
Umowy zawierane ze stronami trzecimi dotyczące dostępu do informacji powinny zawierać
wymagania bezpieczeństwa. Nie powinno być nieporozumień w tym zakresie.
Umowa może zawierać:
§

politykę bezpieczeństwa informacji,

§

stosowane zabezpieczenia (procedury postępowania, awaryjne, zabezpieczenia fizyczne,
programy,

§

odpowiedzialności w razie utraty: dostępności, integralności, poufności, zasobów, informacji,

§

strukturę zgłaszania incydentów bezpieczeństwa,

§

politykę dostępu,

§

wymagania prawne, ustalenia co do wykorzystywania własności intelektualnej,

§

warunki, które należy spełnić po wygaśnięciu umowy.

Organizacja musi mieć pewność, że nie dojdzie ze strony zewnętrznej do jakichkolwiek nadużyć i
polityka organizacji bezpieczeństwa informacji może być kontynuowana.
W większości przypadków to organizacja musi zadbać o sporządzenie takich umów, choć zdarza
się, że to strona trzecia narzuca zasady korzystania z udostępnionych zasobów.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.2.1, 10.4.1, 6.1.5, 7.2.1, 15.1, 15.1.2, 6.1.5,
A.7

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
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A.7.1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AKTYWA

Organizacja

powinna

zidentyfikować

wszystkie

aktywa

i

określić

właścicieli,

którzy

będą

odpowiedzialni za ich ochronę.
A.7.1.1 Inwentaryzacja aktywów
Wszystkie aktywa w organizacji powinny zostać zidentyfikowane. Aktywa rozumiane są tu jako:
§

informacje: bazy danych, archiwa, umowy, dokumentacja systemowa, materiały szkoleniowe,
podręczniki, procedury operacyjne, plan ciągłości działania, wyniki audytów, pliki.

§

software,

§

aktywa fizyczne: sprzęt komputerowy, sprzęt sieciowy, komunikacyjny, itd.

§

usługi: ogrzewanie, prąd, klimatyzacja, oświetlenie, dostarczanie sieci.

§

ludzie i ich kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie,

§

reputacja, wizerunek organizacji.

Inwentaryzacja aktywów może pomóc do efektywnego wyboru zabezpieczeń. Może być także
wykorzystana do innych celów: ubezpieczeniowych, finansowych, bhp. Inwentaryzacja aktywów
jest etapem wejściowym do szacowania ryzyka.
Przykład
Lp. Informacja
1

Nośnik
informacji
(fizyczne)

Software
Lokalizacja,
mający
miejsce
dostęp
do
występowania
informacji

Właściciel
informacji

Użytkownik
informacji

-

Dyrektorzy

Dyrektorzy

Kierownik

Grupy serwisowe
i testowe

Porozumienie
dotyczące użyczenia
sprzętu
Dane adresowe osób
zgłaszających błędy.

dokument
papierowy

3

Ekstrakty
z
bazy
produkcyjnej/testowej
klienta
(wyniki
zapytań SQL, raporty)

CD, DVD,dysk,
pen-drive,
przesłane przez
system

4

Arkusze kompetencji/ dokumenty
informacje
o papierowe
wykształceniu,
elektroniczne
kwalifikacjach,
doświadczeniu
zawodowym

5

Raporty
księgowe Papier,
dzienne i tygodniowe
komp.

dysk Program
do Księgowość
księgowości,
MS Office

Księgowość

Księgowość,
Zarząd
Dyrektorzy,
Asystentki

6

Inwentaryzacja
Papier,
(arkusze
inwent., komp.
protokóły
inwentaryzacji,
protokóły
rozbieżności)
Sprawozdania
papier
statystyczne

dysk MS Office

Księgowość

Księgowość

Księgowość,
Zarząd

Księgowość

Księgowość

Księgowość,
Zarząd
Dyrektorzy,
asystentki

2

7

DVD,
CD, Edytor,
Dysk,
Pen- Outlook
Drive, Papier,
mail, system X

Grupy
serwisowe,
Administratorzy
DT,
DB,DF,DE,DM,
DH

dedykowane
mogą być
aplikacje,
dowolnym
edytor, bazy komputerze
danych (np.
Oracle)

Access,
MS Siedziba firmy
i Office, Open
Office

brak

na Kierownik
Projektu

Dyrektor

Programiści,
Analitycy,
Kierownik
Projektu,
sporadycznie
Dyrektor,
Wdrożeniowcy,
Pracownicy
Grupy
Dyrektor,
Kierownik
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8

i Papier, dysk , MS Office
ogólnie
dostępne
miejsce
na
sieci
dla
pracowników
Baza
obecnych papier,
dysk MS Office
klientów
dane komp.
adresowe, personalne

Sekretariat

Sekretariat

Wszyscy
pracownicy
i
współpracownicy

Marketing

Marketing

Marketing

10

Wezwania do zapłaty, Papier,
ponaglenia wysłane
komp.

Księgowość

Księgowość

Księgowość,
Zarząd
Dyrektorzy,
Asystentki,
Osoba
wysyłająca
pocztę

11

Koncepcja
rozwiązania

DT,
DB,DF,DE,DM

Osoba
Pracownicy
sporządzająca zajmujący
się
danym
rozwiązaniem

12

Faktury
zakupu papier
materiałów i usług na
potrzeby ABC wraz z
załącznikami

brak

Księgowość,
Administracja

Księgowość

Wezwania do zapłaty, papier
ponaglenia otrzymane

brak

Klucze dla VPN

Checkpoint
SecuRemote
VPN

9

13

14

Dane
adresowe
teleadresowe
pracowników

dysk MS Office

DVD,
CD, Edytor,
Dysk,
Pen- Outlook
Drive, Papier,
mail, system X

Dysk
komputera

Księgowość

Księgowość

Sprzęt
poza Administrator
siedzibą firmy
Systemu

Księgowość,
Administracja,
Zarząd
Dyrektorzy
Księgowość,
Zarząd
Dyrektorzy,
Asystentki,
Osoba
rejestrująca
pocztę
Użytkownik
uprawniony
VPN

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.1.2, 7.2, ISO/IEC TR 13335-3,
A.7.1.2 Własność aktywu
Każda informacja i aktywo powiązane z urządzeniem do przetwarzania informacji powinno mieć
osobę odpowiedzialną, której obowiązkiem będzie:
§

poprawna klasyfikacja danej informacji/aktywu,

§

określenie i okresowy przegląd dostępu.

Właściciel/osoba odpowiedzialna w tym znaczeniu nie oznacza, że osoba ta rzeczywiście posiada
jakiekolwiek

prawa

własności

do

aktywów.

Ma

jedynie

zatwierdzona

przez

kierownictwo

odpowiedzialność za zarządzanie aktywem i zapewnienie bezpieczeństwa.
Odnośnie systemu informacyjnego może być pomocne wskazanie grupy aktywów, które są ściśle ze
sobą powiązane i razem tworzą usługę. W tym wypadku właścicielem jest osoba odpowiedzialna za
dostarczenie usługi.
A.7.1.3 Akceptowane użycie aktywów
Organizacja powinna określić zasady korzystania z aktywów dla pracowników, współpracowników,
dostawców, stron trzecich . Powinny one zostać udokumentowane i wdrożone np. wytyczne dla
akceptowalnego sposobu korzystania z poczty elektronicznej, Internetu, urządzeń przenośnych :
laptop, komórka szczególnie poza obszarem organizacji. Pracownicy, współpracownicy, dostawcy,
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strony trzecie korzystające z aktywów organizacji powinny być za te zasoby odpowiedzialne i
świadome akceptowalnego użycia aktywu.
Przykład
Fragment przykładowej procedury
Postępowanie ze sprzętem
Użytkownicy zobowiązani są do dbania o powierzony im sprzęt. Mają także obowiązek
czyszczenia

urządzeń

peryferyjnych

takich

jak:

klawiatury,

myszki

czy

ekrany

monitorów.
Sposób organizacji pulpitu, parametry wygaszacza ekranu, blokowanie stacji roboczej
itp. opisano w Proc. OA-10.02 - Stosowanie czystych biurek i pulpitów.
Użytkownikom zabrania się bez zgody Administratora Sieci:
§

Rozkręcania sprzętu komputerowego.

§

Wymieniania jego podzespołów.

§

Zmiany lokalizacji sprzętu wew. budynków firmy – dotyczy także laptopów o ile
zmiana lokalizacji wiąże się z podłączeniem do sieci firmowej poprzez inne gniazdko
sieciowe. Nie dotyczy zmian chwilowych (prezentacja, szkolenie).

§

Przekazywania sprzętu innym pracownikom lub osobom trzecim

§

Wymieniania sprzętu

§

Przekazywania sprzętu do serwisu bez porozumienia z OL

§

Wynoszenia sprzętu stacjonarnego poza firmę (np. PC-ty; monitory, drukarki itp.)

Pracownicy rozliczani są z przekazanego im sprzętu.
Sprzęt zdawany przez pracownika musi być zgodny z ostatnim protokołem przekazania.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.8, 11.7.1
A.7.2

KLASYFIKACJA INFORMACJI

Klasyfikacja informacji ma na celu określenie ważności dla organizacji. Ma to pomóc w
ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń dla informacji.
A.7.2.1 Wytyczne do klasyfikacji
Informacje należy klasyfikować biorąc pod uwagę jej wartość, wrażliwość, krytyczność dla
organizacji, wymagania prawne. Organizacja powinna określić wytyczne w zakresie:
§

częstotliwości wykonywania klasyfikacji,

§

ilości sklasyfikowanych kategorii.

Przykład
Lp. Grupa

Nazwa informacji

Kategoria

1

UMOWY

Umowy licencyjne

B

2

ANALIZY

Analiza działań korygujących i zapobiegawczych

B

3

DANE FINANSOWE

Dokumentacja dotycząca kredytów bankowych

A

4

DANE FINANSOWE

Dokumenty płatności

B

5

DANE FINANSOWE

Dokumenty związane z ewidencją pracy/ wykazy

B

6

DANE PERSONALNE

Dane teleadresowe podwykonawców

C

7

DANE PERSONALNE

Dane pracowników, także adresowe i teleadresowe pracowników

B

8

DANE PERSONALNE

Formularze zgłoszeniowe na szkolenia

B
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9

DANE SPÓŁKI

Informacja z ZUS i US o nie zaleganiu w opłatach

A

10

DANE WŁASNE

Kody źródłowe

B

11

DANE WŁASNE

Listy referencyjne

B

12

FAKTURY

Faktury sprzedaży usług własnych wraz z załącznikami

C

13

DOKUMENTY SYSTEMOWE

Lista kwalifikowanych podwykonawców i dostawców

B

14

DOKUMENTY SYSTEMOWE

Reklamacje i ewidencja reklamacji od klienta

C

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1.1, 7.1.2, 10.7.2
A.7.2.2 Oznaczanie i postępowanie z informacją
Należy ustanowić procedurę oznaczania i postępowania ze sklasyfikowaną informacją zarówno
przechowywaną fizycznie jak i elektronicznie
Przykład
Informacje należące do Kategorii C.
Klauzula na dokumentach elektronicznych.

•

wyróżniona czcionką drukowaną,

•

wyróżniona czcionką pogrubioną,

•

wielkość czcionki –10,

•

umieszczona u dołu stopki i wyśrodkowana,

•

umieszczona na każdej stronie wydruku.

•

w przypadku, gdy z jakiś powodów na wydruku brakuje klauzuli, należy obowiązkowo

dany dokument postemplować pieczątką „Ważne w ABC”, (Pieczątka znajduje się w pokoju
12).
Klauzula na dokumentach w wersji papierowej.
Segregatory, teczki, i inne formy przechowywania dokumentów kategorii C opatrzone są etykietą
z napisem lub pieczątką „Ważne w ABC”, (Pieczątka znajduje się w pokoju 12).
Klauzula na nośnikach danych przekazywanych do klienta.
Musi posiadać etykietę z napisem lub pieczątką „Ważne w ABC”.
Wyjątek w opatrywaniu klauzulą dokumentów z kategorii C stanowią te informacje, których
opatrywanie zabronione jest przepisami prawa.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.2.1
A.8
A.8.1

BEZPIECZEŃSTWO ZASOBÓW LUDZKICH
PRZED ZATRUDNIENIEM

Pracownicy, współpracownicy, dostawcy, strony zewnętrzne powinni być zaznajomieni ze swoimi
obowiązkami, posiać odpowiednie role i mieć zminimalizowane ryzyka kradzieży i niewłaściwego
użytkowania z urządzeń. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa powinny być adekwatne do danego
stanowiska i przedstawione przed zatrudnieniem. Wszystkie nowo zatrudniane osoby powinny być
sprawdzone

pod

kątem

wiarygodności. Należy

nowozatrudnione

osoby

objąć

obowiązkiem

podpisania umów poufności.
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A.8.1.1 Role i odpowiedzialności
Organizacja powinna określić i udokumentować role i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa
pracowników, współpracowników, dostawców, strony zewnętrznych. Powinny zostać uregulowane
zasady dotyczące:
§

ochrony aktywów przed nieautoryzowanych dostępem, utratą, modyfikacją,

§

zgłaszania incydentów bezpieczeństwa i podatności.

Zasady bezpieczeństwa powinny być zakomunikowane wszystkim kandydatom ubiegającym się o
stanowisko w organizacji jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.
Opis stanowiska może być dokumentem w którym określone zostaną role i odpowiedzialności w
zakresie bezpieczeństwa informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
5.1
A.8.1.2 Postępowanie sprawdzające
Sprawdzanie podczas naboru powinno być przeprowadzone w stosunku do wszystkich kandydatów
ubiegających się stanowisko w organizacji jak również użytkowników stron zewnętrznych.
Oczywiści

postępowanie

sprawdzające

musi

być

zgodne

z

prawem

(ochrona

danych

osobowych),poszanowaniem prywatności, wewnętrznymi zasadami, etyką i stosowne do wymagań
biznesowych, klasyfikacji informacji, zidentyfikowanych ryzyk.
Postępowanie sprawdzające może przybrać formę:
§

sprawdzenia referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia: referencje zawodowe i osobiste,

§

sprawdzenie CV,

§

potwierdzenie zgłaszanego wykształcenia akademickiego, zawodowego,

§

niezależnego sprawdzenia tożsamości,

§

sprawdzenie niekaralności, i inne.

W przypadku wyboru konkretnych metod sprawdzających, osoba sprawdzana musi być świadoma
wszelkich czynności wykonywanych przez organizację.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.2.3
A.8.1.3 Zasady i warunki zatrudnienia
Warunki i zasady zatrudnienia pracowników, wykonawców i użytkowników stron zewnętrznych
muszą zostać

określone i podpisane przez wszystkie strony. Powinny w nich być zawarte

odpowiedzialności w zakresie ochrony informacji.
Np.
§

pracownicy, wykonawcy, użytkownicy zanim otrzymając dostęp do informacji wrażliwych,
powinni wcześniej podpisać umowę poufności,

§

postępowanie z informacją, klasyfikacja informacji,

§

prawa autorskie,

§

odpowiedzialności w postępowaniu z informacją powierzoną od innych organizacji i stron
zewnętrznych.

§

zasady telepracy,

§

działania jakie zostaną podjęte w przypadku złamania zasad.
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Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1.1, 15.1.2, 7.2.1, 10.7.3, 15.1.4, 9.2.5, 11.7.1, 8.2.3, 8.3
A.8.2

PODCZAS ZATRUDNIENIA

Organizacja powinna zapewnić, że pracownicy, wykonawcy i użytkownicy strony zewnętrznej są
świadomi zagrożeń, swoich obowiązków odnośnie bezpieczeństwa informacji i są wyposażeni w
odpowiednie zabezpieczenia do osiągnięcia zamierzonych celów bezpieczeństwa.
A.8.2.1 Odpowiedzialność kierownictwa
Kierownictwo

powinno

wymagać

przestrzegania

wszelkich

procedur

i

polityk

w

zakresie

bezpieczeństwa informacji od wszystkich pracowników, wykonawców i stron zewnętrznych.
Kierownictwo odpowiada za:
§

przestrzeganie procedur bezpieczeństwa informacji,

§

określanie wymagań bezpieczeństwa informacji dla organizacji,

§

motywowanie, aby przestrzegać politykę bezpieczeństwa informacji w organizacji,

§

podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Pracownicy nie świadomi swoich odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji mogą powodować
szkodę organizacji. Zmotywowani pracownicy są bardziej rzetelni i powodują mniej incydentów
bezpieczeństwa. Słabe zarządzanie może spowodować pomijanie aspektów bezpieczeństwa przy
wykonywanej pracy przez pracowników.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
8.2.2
A.8.2.2 Uświadomienie, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji
Organizacja powinna zapewnić, że wszyscy pracownicy, współpracownicy zostali przeszkoleni i są
regularnie

informowaniu

o

aktualnych

procedurach

i

zasadach

dotyczących

zapewnienia

bezpieczeństwa informacji w trakcie wykonywania swojej pracy. Zapoznanie z obowiązującą
polityką i procedurami bezpieczeństwa informacji powinny się odbyć przed udostępnieniem
informacji czy usługi.
W trakcie szkoleń powinny zostać przekazane informacje o:
§

wymaganiach ochrony,

§

odpowiedzialności prawnej,

§

postępowaniu dyscyplinarnym.

§

występujących zagrożeniach,

§

procedurach powiadamiania i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
8.2.3, 13.1
A.8.2.3 Postępowanie dyscyplinarne
Organizacja powinna określić i wprowadzić formalne postępowanie dyscyplinarne w stosunku do
pracowników, współpracowników, którzy naruszyli bezpieczeństwo informacji.
Przy postępowaniu dyscyplinarnym należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
§

charakter i powagę naruszenia,

§

umyślność, nieumyślność,
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§

skutek naruszenia bezpieczeństwa informacji dla działalności biznesowej,

§

częstość występowania naruszenia,

§

świadomość pracownika, współpracownika.

W przypadku poważnego naruszenia bezpieczeństwa informacji należy rozważyć:
§

trwałe wyłączenie z obowiązków,

§

usunięcie praw dostępu i przywilejów,

§

natychmiastowe usunięcie z danego miejsca,

Postępowanie dyscyplinarne ma służyć także jako środek odstraszający dla pracowników,
współpracowników przed wszelkimi naruszeniami bezpieczeństwa informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
13.2.3
A.8.3

ZAKOŃCZENIE LUB ZMIANA ZATRUDNIENIA

Organizacja powinna zapewnić formalny sposób odchodzenia lub zmiany stanowiska dla wszystkich
prawników, współpracowników i użytkowników strony zewnętrznej. Powinny zostać ustanowione
odpowiedzialności za zwrot użyczanego sprzętu, usunięcie praw dostępu. Zmiana stanowiska
wewnątrz

organizacji

powinna

być

traktowana

tak

jak

zakończenie

poszczególnych

odpowiedzialności i nadanie innych zgodnie z tym co zostało już opisane w wymaganiu 8.1
A.8.3.1 Odpowiedzialności związane z zakończeniem zatrudnienia
Organizacja powinna określić odpowiedzialności związane z zakończeniem lub zmiana zatrudnienia.
Powinny dotyczyć:
§

wymagań bezpieczeństwa,

§

odpowiedzialności prawnej,

§

odpowiedzialności trwającej przez pewien czas po zakończeniu współpracy.

Odpowiedzialności powinny być zawarte w umowie.
Może być konieczne poinformowanie personelu, klientów, dostawców, stron zewnętrznych o
zmianach w zatrudnieniu.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.1.5, 8.1.3, 8.1
A.8.3.2 Zwrot aktywów
Pracownicy, współpracownicy w momencie zakończenia współpracy muszą zwrócić organizacji
wszystkie użyczone aktywa takie jak:
§

software,

§

powierzona dokumentacja,

§

sprzęt,

§

telefon komórkowy,

§

karty dostępu,

§

sprzęt komputerowy,

§

karty kredytowe,

§

wszelkie informacje w wersji papierowej będące własnością organizacji,

§

nośniki na której są przechowywane informacje będące własnością organizacji.
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W przypadku, w którym pracownik, współpracownik nabywa sprzęt organizacji lub używał własnego
sprzętu, należy ustanowić procedury, które zapewnią transfer danych będących własnością
organizacji i bezpieczne ich usuniecie ze sprzętu.
W

przypadku,

w

którym

pracownik,

współpracownik

posiada

wiedzę

do

kontynuowania

wykonywania ważnych czynności, należy ustanowić procedury, które zapewnią transfer tej wiedzy
do organizacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.7.1
A.8.3.3 Odbieranie praw dostępu
Prawa dostępu do informacji i środków przetwarzania informacji muszą zostać odebrane
pracownikom, współpracownikom w momencie zakończenia współpracy lub zmienione zgodnie ze
zmianą zatrudnienia. Prawa dostępu dotyczą:
§

dostępu fizycznego i logicznego,

§

kluczy,

§

kart identyfikacyjnych,

§

środków przetwarzania informacji,

§

subskrypcji,

§

wszelkich

dokumentów

potwierdzających

pracownika,

współpracownika

jako

członka

organizacji,
§

grup użytkowników.

W przypadku, w którym pracownik, współpracownik zna jakieś hasła dostępu, powinny one zostać
zmienione w momencie zakończenia współpracy.
Należy mieć na uwadze, że w przypadku zwolnień redukcyjnych może dojść do umyślnego
uszkodzenia informacji i środków przetwarzania informacji. To samo może dotyczyć podczas
zwolnień niezadowolonych pracowników. Należy wziąć to pod uwagę podczas procesu szacowania
ryzyka bezpieczeństwa informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.2.4
A.9

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE

A.9.1

OBSZARY BEZPIECZNE

Organizacja musi zapewnić należytą ochronę przed nieautoryzowanych fizycznym dostępem,
wszelkimi uszkodzeniami i zakłóceniami zewnętrznymi. Krytyczne i wrażliwe informacji i środki
przetwarzania

informacji

powinny

być

zabezpieczone

i

umieszczone

w

strefach/obwodach

ochronnych z kontrolą dostępu. Ochrona powinna być proporcjonalna do zidentyfikowanego przez
organizacje ryzyka.
A.9.1.1 Fizyczna granica obszaru bezpiecznego
Należy stworzyć fizyczne obwody/strefy bezpieczeństwa w celu ochrony obszarów gdzie są
przechowywane informacje i środki przetwarzania informacji. Ochrona powinna być proporcjonalna
do zidentyfikowanego przez organizacje ryzyka. Sposoby stworzenia fizycznego obwodu:
§

ścianki o solidnej konstrukcji
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§

drzwi z zamkiem lub innym mechanizmem zabezpieczającym,

§

alarm,

§

okna ochronne (dotyczy szczególnie parteru),

§

bramki wejściowe na kartę,

§

recepcja z obsługą (dostęp do pomieszczeń organizacji tylko dla autoryzowanego personelu),

§

system identyfikujący nieautoryzowany dostęp

Projektując obwód/strefę bezpieczeństwa nie powinno być żadnych luk i miejsc przez, które można
łatwo się przedostać.
Ochrona fizyczna jest możliwa do osiągnięcia poprzez stworzenie jednego bądź kilku stref
bezpieczeństwa w obrębie organizacji.
A.9.1.2 Fizyczne zabezpieczenie wejścia
Należy zapewnić, że wejście do strefy bezpieczeństwa jest zabezpieczone. Prawa dostępu mają
tylko autoryzowane osoby. Należy także rozważyć:
§

zapisywanie wejść/wyjść (czas i data) gości, których poruszanie się po pomieszczeniach
organizacji jest nadzorowane, a dostęp jest nadany na konkretne miejsce,

§

wejście do stref bezpieczeństwa powinien być monitorowany i możliwy poprzez np. karty
dostępu, PIN, itp.

§

noszenie identyfikatorów przez wszystkich pracowników, współpracowników jako forma
wizualna dla pracowników ochrony,

§

regularny przegląd nadanych praw dostępu do stref bezpieczeństwa.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
8.3.3
A.9.1.3 Zabezpieczenie biur, pomieszczeń i urządzeń
Organizacja powinna określić i wprowadzić zabezpieczenia biur, pomieszczeń i urządzeń. Należy
wziąć pod uwagę:
§

standardy i regulacje bhp,

§

oddzielenie kluczowych zasobów od dostępu publicznego,

§

tam gdzie ma to zastosowanie, budynki powinny w sposób zmarginalizowany wskazywać na
czynności związane z przetwarzaniem informacji.

A.9.1.4 Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi
Organizacja powinna określić i wprowadzić ochronę fizyczną przed zagrożeniami zewnętrznymi tj.:
pożar, powódź, zalanie, trzęsienie ziemi, wybuch, zamieszki społeczne, atak terrorystyczny,
huragan oraz inne katastrofy naturalne bądź spowodowane przez człowieka.
Łatwopalne

substancje

powinny

być

przechowywane

w

bezpiecznej

odległości

od

strefy

bezpiecznej. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być dostępny we właściwym miejscu. Sprzęt
zastępczy, kopie zapasowe powinny być przechowywane w miejscu oddalonym od głównej siedziby,
podczas gdy jakaś katastrofa może pojawić się w głównej siedzibie organizacji.
A.9.1.5 Praca w obszarach bezpiecznych
Organizacja powinna określić zasady pracy w obszarach bezpiecznych. Personel powinien być
świadomy procedur pracy w obszarach bezpiecznych. Należy rozpatrzyć:
§

dopuszczanie pracy bez nadzoru w strefie bezpieczeństwa,
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§

używanie nieautoryzowanego sprzętu, np. aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu do
rejestracji dźwięku, telefony komórkowego, przenośnych nośników pamięci itp.

A.9.1.6 Obszary publicznie dostępne, dostaw i załadunku
Publiczne punkty dostępu (np. recepcja, obszar dostaw, załadunku i inne) powinny być
nadzorowane i najlepiej odizolowane od środków przetwarzania informacji. Należy zabezpieczyć się
przed możliwością wejścia osób nieuprawnionych do organizacji i nieautoryzowanego dostępu do
środków przetwarzania informacji. Należy rozpatrzyć:
§

dostęp do obszaru dostaw i załadunku osób z zewnątrz powinien być ograniczony do
uprawnionych osób.

§

obszar dostaw i załadunku powinien być tak zaprojektowany, aby ograniczyć dostęp osób z
zewnątrz do pozostałych miejsc organizacji.

§

drzwi zewnętrzne obszaru dostaw i załadunku powinny być zabezpieczone kiedy wewnętrzne
drzwi są otwarte.

§

materiał przychodzący powinien być sprawdzony pod kątem możliwości spowodowania
jakiegokolwiek zagrożenia jeszcze przed dostarczeniem go do miejsca przeznaczenia.

§

materiał przychodzący należy zarejestrować,

§

przychodzące i wychodzące dostawy powinny być fizycznie oddzielone.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
9.2.1, 7.1.1
A.9.2 BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU
Organizacja

powinna

minimalizować

prawdopodobieństwo

utraty,

uszkodzenia,

kradzieży,

naruszenia aktywów i przerwania działalności organizacji. Sprzęt powinien być zabezpieczony przed
fizycznymi i środowiskowymi zagrożeniami. Zabezpieczenie sprzętu (używanego w organizacji jak i
poza nią) jest konieczne dla minimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji i
zabezpieczenia przed utratą bądź uszkodzeniem. Potrzebne są specjalne zabezpieczenia przeciw
zagrożeniom fizycznym oraz ochrona okablowania i zasilania.
A.9.2.1 Lokalizacja i ochrona sprzętu
Odpowiednie rozmieszczenie sprzętu i jego ochrona powinna redukować ryzyka wynikające z
nieuprawnionego dostępu i zagrożeń środowiskowych. Należy wziąć pod uwagę:
§

ulokowanie sprzętu w miejscu, do którego dostęp mają tylko uprawnione osoby,

§

sprzęt wymagającej specjalnej ochrony powinien być wyizolowany,

§

zabezpieczenia powinny być dobrane w ten sposób aby minimalizować ryzyko wystąpienia
zagrożenia np. kradzieży, pożaru, wybuchu, zalania, wandalizmu, wibracji, zakłócenia
elektromagnetycznego, itp.

§

zasady spożywania żywności i napojów, palenia,

§

odpowiednie warunki klimatyczne tj. temperatura, wilgotność i ich monitorowanie,

§

piorunochrony, uziemienie budynków, instalacji,

§

zabezpieczenia przed wyciekiem informacji.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
9.2.1, 7.1.1
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A.9.2.2 Systemy wspomagające
Organizacja

powinna

chronić

się

przed

awariami

zasilania

lub

inne

awarie

systemów

wspomagających (dostępność bieżącej wody, kanalizacja, ogrzewanie/wentylacja, klimatyzacja
itp.).

Systemy

wspomagające

musza

być

regularnie

przeglądane.

Zaleca

się

używanie

podtrzymywanie zasilania dla krytycznych systemów przetwarzania informacji. Jeżeli jest to
możliwe należy zapewnić alternatywne źródło zasilania. Główny wyłącznik prądy powinien być
ulokowany blisko wyjścia ewakuacyjnego/awaryjnego.
Jeżeli to jest wymagane, dostawy wody powinny być stałe i adekwatne do potrzeb systemu
klimatyzacji, sprzętu nawilżającego, systemu przeciwpożarowego.
Dostęp do usług telekomunikacyjnych powinien również być zróżnicowany, na wypadek np. awarii
sieci.
A.9.2.3 Bezpieczeństwo okablowania
Organizacja powinna zabezpieczyć okablowanie zasilające i służące do przesyłania danych przed
uszkodzeniem, odcięciem poprzez użycie kanałów kablowych i unikanie ich ekspozycji w miejscach
publicznych. Linie zasilania i telekomunikacyjne dedykowane dla sprzętu przetwarzania informacji
powinny być zabezpieczone i fizycznie powinny być oddzielone, aby zapobiec jakimkolwiek
zakłóceniom. Okablowanie powinno być jasno identyfikowalne, aby móc ograniczyć możliwość
pomyłki przy podpinaniu sprzętu. Jeżeli to konieczne, należy rozważyć:
§

udokumentowanie listy podpięć,

§

uzbrojony kanał kablowy, prowadzenie przewodów tylko w zamykanych pomieszczeniach,

§

używanie światłowodów,

§

użycie osłon elektromagnetycznych,

§

fizyczna inspekcja okablowania dla nieuprawnionych podpięć do sieci,

§

kontrola dostępu do miejsc, w których jest widoczne okablowanie.

A.9.2.4 Konserwacja sprzętu
Sprzęt musi być regularnie konserwowany zgodnie ze specyfikacją i rekomendacją dostawcy dla
zapewnienia dostępności i integralności. Tylko uprawiony personel powinien zajmować się
utrzymaniem i serwisowaniem sprzętu. Powinny być prowadzone zapisy wszelkich awarii. Jeżeli
usługa konserwacji i serwisowania jest zlecona na zewnątrz, należy przed udostępnieniem sprzętu
serwisantom usunąć wszelkie wrażliwe informacje. Należy wziąć pod uwagę również wszystkie
wymagania narzucone przez polisę ubezpieczeniową.
A.9.2.5 Bezpieczeństwo sprzętu poza siedzibą
Ryzyka związane z telepracą powinny być zidentyfikowane a zabezpieczenia dobrane w ten sposób,
aby sprzęt będący poza siedziba organizacji był chroniony. Używanie sprzętu przetwarzające
informacje organizacji wymaga nadania upoważnienia.
Dla sprzętu używanego poza siedzibą organizacji należy opracować procedury jego ochrony. Nie
powinien być pozostawiony w miejscach publicznych; wymagane jest zabezpieczenie fizyczne.
Powinien być chroniony przed polami elektromagnetycznymi,
Pracując zdalnie należy rozważyć wdrożenie zasady czystego pulpitu, ochrony dostępu do
komputera i sieci.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.7.1, ISO/IEC 18028
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A.9.2.6 Bezpieczne zbywanie sprzętu lub przekazywanie go do ponownego użycia
Przed zbyciem jakiegokolwiek sprzętu, należy upewnić się że ich nośniki informacji zostały
wyczyszczone i nie zawierają informacji wrażliwych. Nośniki zwierające wrażliwe informacje
powinny być zniszczone lub informacji znajdująca się w nich powinna być bezpiecznie nadpisana,
uniemożliwiając dostęp do oryginalnych treści. Standardowe usunięcie czy formatowanie jest
niewystarczające.
Należy rozważyć czy dany sprzęt należy usunąć czy ponownie użyć i przekazać po uprzednim
usunięciu z nośników informacji).
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.7.2
A.9.2.7 Wynoszenie mienia
Informacje, oprogramowanie, sprzęt nie może być wyniesiona z organizacji bez wcześniejszego
zezwolenia. Tylko określone osoby mogą wynieść zasób z organizacji. Organizacja powinna
monitorować wydawanie i terminy zwrotu użyczonych sprzętów.
A.10 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI I SIECIAMI
A.10.1 PROCEDURY EKSPLOATACYJNE I ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Należy ustanowić procedury dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji środków przetwarzani
informacji.
A.10.1.1 Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych
Organizacja

powinna

udokumentować,

utrzymywać

i

nadzorować

procedury

operacyjne

(wykonywanie back-upów, utrzymanie sprzętu, postępowanie ze sprzętem i z informacją,
autoryzowane użycie systemów przetwarzania informacji, instrukcję postępowania z awarią,
zgłaszanie nieprawidłowego działania sprzętu itp. Procedury powinny być dostępne dla każdego kto
ich potrzebuje.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.5, 11.5.4, 10.7.2, 10.7.3
A.10.1.2 Zarządzanie zmianami
Należy kontrolować wszelkie zmiany systemach przetwarzania informacji. Należy rozważyć:
§

identyfikowanie i rejestrowanie znaczących zmian,

§

planowanie i testowanie zmian,

§

szacowanie potencjalnych skutków zmiany dla bezpieczeństwa informacji,

§

formalną procedura zatwierdzenia zaproponowanej zmiany,

§

sposób zakomunikowania o zmianie odpowiednim osobom,

§

procedury odtwarzania, w przypadku niepowodzenia zmiany.

Formalne określenie odpowiedzialności i procedur ma na celu kontrolę wszelkich zmian w sprzęcie,
aplikacjach i procedurach.
Nieodpowiednia kontrola zmian środków przetwarzania informacji jest częsty powodem błędów
systemu i systemu bezpieczeństwa. Aktualizacja systemów o ostatnie dostępne wersje często nie
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jest wskazane ze względu na większą ilość podatności i niestabilność. To również wiąże się z
dodatkowymi kosztami dla organizacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.5.1
A.10.1.3 Rozdzielenia obowiązków
Należy

rozdzielić

obowiązki

i

zakresy

odpowiedzialności

tak,

aby

ograniczyć

możliwość

nieuprawnionej modyfikacji lub niewłaściwego użycia zasobu organizacji. Nie jest wskazane, aby
jakakolwiek osoba mogła udostępniać, modyfikować lub używać aktywa bez nadania autoryzacji.
Prawdopodobieństwo zmowy powinno być wzięte pod uwagę przy projektowaniu zabezpieczenia.
A.10.1.4 Oddzielanie urządzeń będących w eksploatacji od przeznaczonych do prac
rozwojowych
Należy rozdzielić urządzania rozwojowe, testowe i eksploatacyjne. Ma to zminimalizować ryzyko
nieupoważnionego dostępu lub zmian w systemach eksploatacyjnych. Powinny zostać określone:
§

zasady przenoszenia aplikacji będącej w rozwoju do eksploatacji,

§

aplikację będącej w rozwoju i będącej w eksploatacji należy uruchamiać w różnych systemach,

§

środowiska testowe powinny jak najlepiej naśladować środowisko systemu operacyjnego,

§

użytkownicy powinni używać innych profili dla systemu testowego i operacyjnego,

§

nie powinno się kopiować wrażliwe dane do systemu środowiska testowego.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.4.2
A.10.2 ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI USŁUG STRON TRZECICH
Organizacja powinna zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, kiedy to usługi
serwisowe są zlecone na zewnętrz. Umowy dotyczące dostarczania usług przez strony zewnętrzne
powinny być przeglądane, pod katem świadczenia usług odpowiedniej jakości.
A.10.2.1 Dostawa usług
Definicja świadczenia sługi, poziomy dostaw i używane zabezpieczeń powinny zostać określone w
umowach z dostawcą. Dostawca musi zapewnić organizacji odpowiedni poziom świadczenia usług.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
14.1
A.10.2.2 Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej
Dostawcy muszą być rozliczani z jakości świadczonych przez nich usług. Konieczne jest
monitorowanie usług, raportów, zapisów. Należy pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność za
informacje przetwarzane przez stronę zewnętrzną w organizacji leży po stronie organizacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.2.3
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A.10.2.3 Zarządzanie zmianami usług strony trzeciej
Organizacja powinna zarządzać zmianami w dostarczaniu usług stron zewnętrznej. Zmiana może
dotyczyć:
§

ulepszenia sieci,

§

użycie nowszej technologii,

§

wydanie nowszej wersji produktu/usługi,

§

nowego środowiska i narzędzi rozwoju,

§

nowego miejsca świadczenia usługi,

§

zamiany sprzedawcy usługi, itp.

Należy przy tym także wziąć pod uwagę utrzymanie i doskonalenie polityk bezpieczeństwa i
zabezpieczeń. Należy rozpatrzyć konsekwencje wpływu zmiany na systemy, środki przetwarzania
informacji i procesy biznesowe w organizacji. Konieczne jest ponowne oszacowanie ryzyka, po
wprowadzeniu zmiany w dostarczaniu usług strony zewnętrznej.
A.10.3 PLANOWANIE I ODBIÓR SYSTEMÓW
Organizacja powinna minimalizować ryzyko wystąpienia awarii systemu. Wymagane jest dokładne
zaplanowanie dostępności odpowiedniej pojemności i przygotowanie zasobów, aby dostarczyć
organizacji wymaganą wydajność systemu. Ma to na celu uniknięcie ryzyka przeciążenia.
Wymagania

operacyjne

dla

nowego

systemu

muszą

być

udokumentowane

i

wcześniej

przetestowane przed odbiorem systemu i jego użyciem.
A.10.3.1 Zarządzanie pojemnością systemów
Organizacja ma zapewnić odpowiednią wydajność dla używanych systemów. Należy monitorować
wykorzystanie zasobów i przewidywać przyszłą pojemność systemów. Zebrane informacje mają
posłużyć do zidentyfikowania i uniknięcia potencjalnych wąskich gardeł i zależności od kluczowego
personelu. Czasami organizacja może traktować to jako zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu
lub usług. W tym przypadku należy zaplanować działania mające zminimalizować ryzyko
wystąpienia zagrożenia.
A.10.3.2 Odbiór systemu
Należy określić kryteria dopuszczenia nowych systemów informacyjnych do eksploatacji. Dotyczy to
także wszelkich uaktualnień i nowych wersji. Formalny odbiór systemu powinien się odbyć po
spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów. Akceptacja może być poprzedzona procesem
akredytacyjnym bądź certyfikacją.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
14.1
A.10.4 OCHRONA PRZED KODEM ZŁOŚLIWYM I KODEM MOBILNYM
Należy zapewnić integralność informacji i oprogramowania. Organizacja powinna podjąć środki
ostrożności, aby zapobiegać wystąpieniu, wykrywać i usuwać złośliwy kod i nieautoryzowany
mobilny kod.

Oprogramowanie i środki przetwarzania informacji są podatne na wirusy

komputerowe, robaki, konie trojańskie i bomby logiczne. Użytkownicy powinni być świadomi
zagrożeń.
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A.10.4.1 Zabezpieczenia przed złośliwym kodem
Organizacja powinna wdrożyć zabezpieczenia zapobiegające, wykrywające, usuwające złośliwy kod.
Należy nieustannie uświadamiać użytkowników o konsekwencjach przedostania się złośliwego kodu
do środków przetwarzania informacji. Należy wdrożyć:
§

procedury zakazujące użycia nieautoryzowanego oprogramowania,

§

procedury

zabezpieczenia

przed

ryzykiem

związanych

z

przekazywaniem

informacji

i

oprogramowania od i przez zewnętrzne sieci lub inne medium,
§

regularne przeglądy oprogramowania i danych w krytycznych procesach biznesowych,

§

instalację niezbędnego oprogramowania do wykrywania złośliwego kodu i zapewnić jego ciągłą
aktualizację,

§

procedury i ustanowić odpowiedzialności za postępowanie ze złośliwym kodem,

§

plan ciągłości działania w przypadku ataku złośliwego kodu dla obszarów, które są krytyczne
dla organizacji.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1.2, 11.5, 11.5.4, 11.5.5, 13.1, 13.2
A.10.4.2 Zabezpieczenia przed mobilnym kodem
Kod mobilny to kod programu, który można transmitować poprzez sieć i wykonywać w miejscu
docelowym. Konfiguracja systemu powinna zapewnić, że uprawniony kod mobilny działa zgodnie z
polityką bezpieczeństwa organizacji. Niemożliwe powinno być uruchomienie nieuprawnionego kodu.
A.10.5 KOPIE ZAPASOWE
Należy zapewnić integralność i dostępność informacji i środków przetwarzania informacji. Powinny
być wdrożone procedury wykonywania kopii zapasowych.
A.10.5.1 Zapasowe kopie informacji
Kopie zapasowe powinny być regularnie wykonywane i testowane zgodnie z określoną przez
organizację procedurą. Organizacja powinna określić:
§

informacje, z których mają być tworzone kopie zapasowe,

§

częstotliwość i sposób wykonywania kopii zapasowych,

§

miejsce gromadzenia kopii zapasowych.

Należy testować, czy dane zapisane w kopiach zapasowych są odtwarzalne. Należy rozważyć
wprowadzenie zabezpieczenia kopii zapasowych np. stosując kryptografie.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
9, 14, 15.1.3
A.10.6 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SIECI
Sieci i infrastruktura powinny zapewnić bezpieczeństwo informacji. Zarządzanie bezpieczeństwem
sieci powinno obejmować całą organizację, cały przepływ informacji, monitoring i ochronę.
Wymagane mogą być dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić przesyłanie wrażliwych informacji w
sieci publicznej.
A.10.6.1 Zabezpieczenia sieci
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Należy nadzorować i odpowiednio zarządzać siecią, aby chronić się przed zagrożeniami, zapewnić
bezpieczeństwo

systemów,

aplikacji

sieciowych

i

przesyłanych

danych.

Należy

ustanowić

odpowiedzialności za zabezpieczenie sieci i wprowadzanie zabezpieczeń takich jak np. logowanie do
systemu.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.1.3, 11.4, 12.3, ISO/IEC 18028
A.10.6.2 Bezpieczeństwo usług sieciowych
Organizacja powinna zdefiniować wymagania bezpieczeństwa odnośne wszystkich usług sieciowych
realizowanych we własnym zakresie bądź zleconych na zewnątrz. Umowy na dostarczanie tych
usług muszą zawierać także wymagania bezpieczeństwa i poziomy usług. Elementy bezpieczeństwa
usług sieciowych to:
§

zastosowana technologia tj. autentykacja, szyfrowanie danych, zabezpieczenia połączenia
sieciowego,

§

techniczne parametry wymagane dla bezpiecznego połączenia usług sieciowych,

§

procedury użycia usług sieciowych, ograniczania dostępu do usług sieciowych lub aplikacji.

A.10.7 POSTĘPOWANIE Z NOŚNIKAMI
Należy określić zasady postępowania z nośnikami w celu uniknięcia ujawnienia, modyfikacji,
usunięcia, zniszczenia aktywów, a także zapobiegnięciu przerwom w działaniu operacyjnym
organizacji. Nośniki należy zabezpieczać i fizycznie chronić.

Przykłady nośników: kasety, dyski,

dyski flash, dyski twarde, CD, DVD.
A.10.7.1 Zarządzanie nośnikami wymiennymi
Należy określić procedury zarządzania nośnikami, tj.:
§

sposoby bezpiecznego usuwania danych z nośników,

§

sposoby usuwania i utylizowania nośników,

§

zasady przechowywania i zabezpieczania nośników.

Zasady postępowania z nośnikami powinny być udokumentowane.
A.10.7.2 Niszczenie nośników
Należy ustanowić bezpieczny sposób niszczenia niewykorzystywanych nośników (dyski CD, DVD,
dyski twarde, pamięć USB itp.. Konieczne jest opracowanie procedury postępowania, aby zapobiec
wyciekowi informacji. Przed zniszczeniem nośnika, należy każdorazowo usunąć dane. Niszczenie
nośników może być wykonywane przez organizacje lub zlecone na zewnętrz.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
9.2.6
A.10.7.3 Procedury postępowania z informacją
Należy ustanowić procedury, które określą akceptowalne postępowanie z informacją. Zasady
przechowywania, kopiowania, modyfikowania, przesyłania, niszczenia powinny w stosunku do
sklasyfikowanej informacji powinny być znane każdemu pracownikowi i współpracownikowi
organizacji. Procedura musi mieć zastosowanie do całej sklasyfikowanej informacji, bez względu na
sposób jej przechowywania (papierowy, elektroniczny).
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Przykład
Wersja papierowa
Kopiowanie

Wersja elektroniczna

Odpowiada

Wyłącznie za pisemną zgodą Kierownictwa.
1. Informacje, które nie znajdują się
na dysku sieciowym muszą być
szyfrowane lub przechowywane na
Zamykane na klucz szafy metalowe / pendrive zabezpieczonym kodem PIN
sejfy.

(wymagana pisemna zgoda klienta -

Przechowywanie

dla danych klienta lub Kierownictwa dla danych firmowych).
2. Nośniki danych zawierające
informacje kategorii C muszą być
przechowywane w szafach metalowych
zamykanych na klucz lub sejfach.
1. Wszystkie informacje przesyłane

1. Przesyłanie wszelkich informacji jest

Przesyłanie

są za potwierdzeniem odbioru (np.

możliwe tylko po uprzednim jej

Autor

pocztą/

poczta kurierska).

zaszyfrowaniu.

Adresat

telefaksem

2. Wyłącznie za pisemną zgodą

2. Informacje wysyłane są za

informacji

Kierownictwa.

potwierdzeniem odbioru.

Przekazywanie

w

formie ustnej lub
inne

/

1. Możliwe jest tylko z miejsca, które w danym momencie jest miejscem
odosobnionym.
2. Zabrania się przekazywania informacji poprzez sms, pocztę głosową,
automatyczną sekretarkę oraz przy użyciu komunikatorów
Poprzez
W niszczarkach.

usunięcie

informacji

bez

pozostawiania w katalogach pełniących
funkcję Kosza w systemie Windows.

Wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu.

Niszczenie

(Dozwolone są także inne formy niszczenia dokumentów w momencie, gdy
tak definiują je przepisy prawa).
Wyjątki, dla których zgoda Kierownictwa nie jest wymagana: dane testowe,
dane nadpisywane w wyniku rotacji nośników archiwizacji.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.2
A.10.7.4 Bezpieczeństwo dokumentacji systemowej
Dokumentacja systemowa często zawiera wrażliwe informacje np. opisy aplikacji, procedur,
zabezpieczeń.

W

związku

z

tym

organizacja

powinna

zabezpieczyć

dokumentację

przed

nieautoryzowanym do niej dostępem. Należy rozważyć:
§

sposób bezpiecznego przechowywania i zapisywania,

§

listę osób mających dostęp do wybranej dokumentacji, procedur, instrukcji. (nie wszyscy
muszą wiedzieć o wszystkich zabezpieczeniach stosowanych w organizacji).
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A.10.8 WYMIANA DANYCH
Organizacja

powinna

opracować

zasady

i

kanały

bezpiecznej

wymiany

danych

zarówno

wewnętrznie jak i zewnętrznie. Zasady wymiany danych pomiędzy organizacjami powinny być
formalnie uzgodnione np. w formie umowy.
A.10.8.1 Polityki i procedury wymiany informacji
Zasady wymiany danych powinny być dokładnie określone (procedury postępowania, stosowane
zabezpieczenia, użycie autoryzowanych kanałów informacyjnych). Procedury powinny zabezpieczać
przed:
§

przejęciem informacji, nielegalnym kopiowaniem, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem,

§

złośliwym kodem,

§

utratą poufności (zastosowanie kryptografii).

Należy rozważyć:
§

różne zabezpieczenia do różnych typów środków przekazywania informacji: telefon, fax,
drukarka, e-mail, video.

§

zabezpieczenia zastosowane do załączników wysyłanych poprzez pocztę elektroniczną,

§

procedury dla komunikacji bezprzewodowej (zasady dostępu i użycia),

§

stosowanie kryptografii,

§

wprowadzenie zasady czystego biurka i pulpitu,

§

wprowadzenie zasady nie pozostawiania w drukarce wydrukowanych dokumentów,

§

poinformowanie pracowników, współpracowników, aby nie prowadzili rozmów poufnych w
miejscach publicznych, otwartych przestrzeniach i nie pozostawiali ważnych informacji na
automatycznych sekretarkach.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.4.1, 7.1.3, 12.3, 15, 10.3, 14, 11
A.10.8.2 Umowa wymiany informacji
Zasady wymiany danych pomiędzy organizacjami powinny być formalnie uzgodnione np. w formie
umowy.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1.2, 15.1.4, 12.3, 10.8.3
A.10.8.3 Transportowanie nośników fizycznych
W przypadku kiedy nośniki są wynoszone poza granice organizacji, należy stosować odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzenie, nieuprawnionym dostępem i użyciem.
Zabezpieczenia nośników podczas transportu. Należy rozważyć:
§

zdefiniowanie bezpiecznych środków transportów, listę autoryzowanych przewoźników,

§

zasady opakowania nośników.

A.10.8.4 Wiadomości elektroniczne
Wymagane jest zabezpieczenie wysłania informacji wrażliwych w wiadomościach elektronicznych
(tj. w EDI, komunikatorach, poczcie elektronicznej). Należy rozważyć
§

ochronę wiadomości przed nieuprawnionym dostępem, zmianą i odmową usługi,
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§

zapewnienie poprawności adresowania i wysyłania wiadomości,

§

stopień zaufania i dostępności do usługi,

§

stosowanie kryptografii,

A.10.8.5 Biznesowe systemy informacyjne
Należy ustanowić procedury bezpieczeństwa dla ochrony informacji w biznesowych systemach
informacyjnych. Konieczna jest identyfikacja podatności systemu. Należy także wprowadzić:
§

kontrolę dostępu do systemu,

§

różne poziomy dostępu do systemu,

§

rejestracja logowania,

§

zasady ochrony i przetwarzania informacji w systemie,

§

zasady wykonywania kopii zapasowych systemu,

Elektroniczne systemy biurowe dają dużą szanse do rozpowszechniania informacji biznesowych
poprzez

stosowanie

komputerów,

komputerów

przenośnych,

sieci

komórkowej,

poczty

elektronicznej, komunikacji głosowej, fax’u itp.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.2, 6.2, 6.3, 10.5.1, 14
A.10.9 BEZPIECZEŃSTWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO
Należy zapewnić bezpieczeństwo dla stosowanych usług w handlu elektronicznym.
A.10.9.1 Handel elektroniczny
Należy zabezpieczyć informacje używane w handlu elektronicznym przed nieautoryzowanym
dostępem, modyfikacją , ujawnieniem, kwestionowanie umów i wszelkimi działaniami działającymi
na szkodę organizacji. Trzeba rozważyć:
§

poziomy poufności stosowane i wymagane między partnerami biznesowymi,

§

proces autoryzacji,

§

poziomy

zabezpieczeń

aby

zachować

odpowiednią

poufność

i integralność

biznesowej

informacji,
§

zastosowanie kryptografii

§

zastosowania ubezpieczenia.

Powinny zostać podpisane stosowne umowy pomiędzy partnerami biznesowymi o sposobie
prowadzenia biznesu elektronicznego.
Należy rozważyć dostępności biznesu elektronicznego w przypadku pojawienia się zagrożenia
uniemożliwiającego realizację bezpiecznego handlu elektronicznego.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.3, 15.1, 15.1.6, 11.4.6
A.10.9.2 Transakcje online
Należy chronić się przed niekompletnością transmisji, błędnemu rutingowi, nieautoryzowanym
zmianom, ujawnieniu, powtórzeniu i kopiowaniu. Trzeba rozważyć:
§

stosowanie szyfrowanych połączeń,

§

wszelkie aspekty transmisji, aby móc zastosować odpowiednie zabezpieczenia.
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A.10.9.3 Informacje publicznie dostępne
Oprogramowanie, dane i informacje umieszczane w dostępnym publicznie systemach muszą być
chronione przed nieuprawnioną modyfikacja. Musi być zachowana integralność informacji. W
przypadku informacji wrażliwych należy zapewnić poufność poprzez stosowanie mechanizmów
zabezpieczających. Wymaga się testowania systemu publicznie dostępnego pod kątem słabości w
stosunku do udostępnionych informacji. Powinna być formalnie określona ścieżka postępowania
zatwierdzająca umieszczanie informacji w systemach publicznie dostępnych.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.3, 15.1.4
A.10.10 MONITORING
Należy wykrywać wszelkie nieuprawnione działania związane z przetwarzaniem informacji. System
powinien być monitorowany, a zdarzenia bezpieczeństwa informacji odnotowane.
A.10.10.1 Dziennik audytu (Logi systemu)
Działania użytkowników oraz wszelkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji powinny
być rejestrowane i przechowywane przez określony czas. Pomóc ma to w ewentualnym
postępowaniu wyjaśniającym i monitorowaniu kontroli dostępu. Należy rozpatrzyć zasadność
rejestrowania taki elementów, jak:
§

ID użytkowników,

§

daty i czas logowań,

§

identyfikację i lokalizację,

§

zmiany w konfiguracji,

§

użycie przywilejów,

§

adresy sieci i protokoły,

§

alarmy generowane przez system kontroli dostępu, itp.

Logi zawierające informacje wrażliwe powinny być zabezpieczone. Administrator systemu powinien
zabezpieczyć jej przed możliwością wykasowania i wyłączenia rejestracji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1.4, 10.1.3,
A.10.10.2 Monitorowanie użycia systemu
Należy wdrożyć procedury monitorowania wykorzystania środków przetwarzania informacji. Wyniki
monitoringu powinny być regularnie przeglądane.
Poziom monitoringu uzależniony jest od oszacowanego ryzyka. Trzebą wziąć pod uwagę możliwość
monitorowania:
§

autoryzowanego

dostępu

(ID,

data,

czas,

typ,

pliki

udostępnione,

użycie

oprogramowania/aplikacji)
§

wszystkich uprzywilejowanych operacji (wykorzystane uprzywilejowanych kont dostępu tj.
administrator, moderator itp., podłączenie urządzeń I/O, restart i zatrzymanie systemu,

§

nieautoryzowanego dostępu (błędne i odmowne działania przez użytkownika, dane z zapór i
firewall

§

komunikatów i błędów zgłaszanych przez system.
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Należy określić cykliczność wykonywania przeglądów wyników uzyskanych z monitoringu użycia
systemu. Wyniki są niezbędne do oszacowania ryzyka i doskonalenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
13.1.1
A.10.10.3

Ochrona

informacji

zawartych

w

dziennikach

(zabezpieczenia

logów

systemowych)
Logi zawierające informacje wrażliwe powinny być zabezpieczone. Administrator systemu powinien
zabezpieczyć je przed możliwością:
§

dokonywania zmian,

§

wykasowania,

§

manipulacji,

§

wyłączenia rejestracji,

§

nadpisania logów, w przypadku kiedy wielkość pliku z logami została przekroczona.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
13.2.3
A.10.10.4 Dziennik/logi administratora i operatora
Działania

wykonywane

administratorów

i

operatorów

systemów

muszą

być

rejestrowane.

Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy wykonywane są pewne działania (nawet na najwyższym
poziomie) bez zarejestrowania tych działań. Logi administratora i operatora powinny być
zabezpieczone i regularnie przeglądane.
A.10.10.5 Rejestrowanie błędów (błąd logowania)
Wszystkie błędy powinny być rejestrowane i monitorowane. Należy podjąć stosowane działania
wynikające z analizy zarejestrowanych błędów, aby nie dopuścić do ponownego się ich pojawienia.
Podjęte działania powinny być oceniane pod względem skuteczności.
A.10.10.6 Synchronizacja zegarów
Należy zsynchronizować zegary wg uzgodnionego źródła czasu we wszystkich systemach
przetwarzania informacji, jeżeli ma to zastosowanie. Ma to znaczenie przy zapewnieniu, że
organizacja

jest

w

stanie

jednoznacznie

określić

kiedy

dany

log

systemowy,

zdarzanie

bezpieczeństwa zostały zarejestrowane.
A.11

KONTROLA DOSTĘPU DO INFORMACJI

A.11.1 WYMAGANIA BIZNESOWE WOBEC KONTROLI DOSTĘPU
Organizacja powinna kontrolować dostęp do informacji zgodnie z wymaganiami biznesowymi i
bezpieczeństwa informacji.
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A.11.1.1 Polityka kontroli dostępu
Organizacja powinna posiadać udokumentowaną i wdrożoną politykę kontroli dostępu logicznego i
fizycznego.

Użytkownicy

powinni

posiadać

szczegółowe

wytyczny

w

sprawie

stosowania

zabezpieczeń dostępu. Należy wziąć pod uwagę:
§

wymagania biznesowe danych aplikacji,

§

wyniki z szacowania ryzyka,

§

klasyfikację informacji,

§

zarządzanie prawami dostępu,

§

stosowanie zasady, że „wszystko jest zabronione za wyjątkiem dozwolonych działań”, zamiast
zasady „wszystko jest dozwolone, chyba że zostało zabronione”.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
9, 7.2, 15.1, 11.2.1, 11.2.4, 8.3.3, 6.1.3, 11.3, 10.4.1, 11.6
A.11.2 ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UŻYTKOWNIKÓW
Organizacja powinna zapewnić dostęp tylko autoryzowanym użytkownikom i zapobiec przed
nieuprawnionym dostępem.
A.11.2.1 Rejestrowanie użytkowników
Prawa dostępu powinny być przyznawana zgodnie z przyjętą przez organizację procedurą
zarządzania prawami dostępu. Powinny być w niej opisane zasady nadawania i odbierania praw
dostępu. Należy rozważyć włączenie aneksów do umów odnośnie sankcji w przypadku naruszenia
przez personel przyznanych praw dostępu (np. ujawnienie informacji, udzielenie praw dostępu
osobom trzecim).
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1, 10.1.3, 11.2.4, 6.1.5, 8.1.3, 8.2.3
A.11.2.2 Zarządzanie przywilejami
Organizacja powinna wdrożyć mechanizm przyznawania i korzystania z przywilejów.
Przywileje nie powinny być nadawana tylko i wyłączni jednej osobie. Powinny być dystrybuowane
pomiędzy osoby, tak aby uniemożliwić dostępu jednej osobie do wszystkich systemów i zasobów.
Niewłaściwy sposób zarządzania przywilejami może być dużym czynnikiem podwyższającym ryzyko
bezpieczeństwa informacji
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1.1
A.11.2.3 Zarządzanie hasłami użytkowników
Hasła są środkiem weryfikacji tożsamości użytkownika przed udzieleniem dostępu do informacji,
oprogramowania lub systemu. Należy rozważyć także inne technologie (biometryczne) służące do
identyfikacji użytkownika (jeżeli jest to uzasadnione wymaganiami biznesowymi lub prawnymi):
weryfikacja odcisków palców, podpis, token, chip.
Organizacja powinna określić formalny sposób przydzielania haseł użytkowników. Użytkownicy
powinni być formalnie powiadomieni o nie ujawnianiu swojego hasła.
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Należy ustanowić procedurę:
§

wcześniejszej identyfikacji użytkownika przed nadaniem nowego hasła,

§

nadawania haseł czasowych.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
8.1.3, 11.3.1
A.11.2.4 Przegląd praw dostępu użytkowników
Organizacja powinna regularnie przeglądać prawa dostępu na podstawie ustanowionej procedury
nadawania praw dostępu użytkownikom. Minimalne zalecenia do wykonywania takich przeglądów
to:
§

dla użytkowników: co pół roku i po każdej zmianie np. awans, degradacja użytkownika,
zakończenie współpracy.

§

dla użytkowników ze specjalnymi przywilejami dostępu: co kwartał i po każdej zmianie.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.2.1, 11.2.2
A.11.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
Organizacja powinna zapobiegać przed nieuprawnionym dostępem użytkowników, kradzieżą i
naruszeniem

bezpieczeństwa.

Użytkownicy

muszą

być

świadomi

ich

odpowiedzialności

za

utrzymanie zabezpieczeń dostępu, poufności haseł i bezpieczeństwa sprzętu i informacji.
Należy

wdrożyć

politykę

czystego

biurka

i

czystego

ekranu,

aby

zminimalizować

ryzyko

nieautoryzowanego dostępu.
A.11.3.1 Użycie haseł
Należy przestrzegać sprawdzonych praktyk bezpieczeństwa podczas wyboru i używania haseł:
§

utrzymywać poufność haseł,

§

unikanie zapisywanie hasła (na kartce, w komórce, na pulpicie ekranu itp.) i zapamiętywania
go przez system,

§

zmiana hasła w regularnym odstępie czasu i w każdym przypadku wzbudzającym podejrzenie
o jego ujawnieniu,

§

wybór haseł dobrej jakości (hasło silne): odpowiednia ilość i kombinacja znaków, łatwe do
zapamiętania, nie oparte na nazwach słownikowych lub skojarzonych z danym użytkownikiem,
dat urodzin, numerów telefonicznych itp..

Należy rozważyć procedurę nadawania hasła przez zarządzającego użytkownikami w przypadku
zapomnienia hasła przez użytkownika.
A.11.3.2 Pozostawianie sprzętu użytkownika bez opieki
Należy

uświadomić

użytkowników

o

tym,

aby

zapewnili

odpowiednią

ochronę

zasobom

pozostawionym bez opieki. Przykład: zamykanie aktywnych sesji po zakończeniu użytkowania lub
ustawienie wygaszacza ekranu z hasłem dostępu,
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.3.3
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A.11.3.3 Polityka czystego biurka i czystego ekranu
Organizacja powinna wprowadzić:
§

politykę czystego biurka dla dokumentów papierowych i nośników.
Opuszczając stanowisko biurko/miejsce pracy należy usunąć z pola widzenia wszelkie

dokumenty,

nośniki

zawierające

wrażliwe

informacje.

W

tym

przypadku

wymagane

jest

zorganizowanie miejsc do bezpiecznego przechowywania dokumentów, nośników np. zamykane
szafy, szafki, szuflady itd.
§

politykę czystego ekranu dla środków przetwarzania informacji.

Osoby trzecie mające podgląd na pulpit (np. podczas wykonywania prezentacji) nie są w stanie
zauważyć informacji wrażliwych przechowywanych/zapisanych na pulpicie.
Należy rozważyć wdrożenie tych polityk w odniesieniu do klasyfikacji informacji, wymagań
biznesowych i prawnych.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.2
A.11.4 KONTROLA DOSTĘPU DO SIECI
Organizacja powinna uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do usług sieciowych. Dostęp powinien
być kontrolowany.
A.11.4.1 Polityka korzystania z usług sieciowych
Organizacja powinna zapewnić użytkownikom dostęp tylko do udzielonych autoryzacji. Polityka
powinna określać:
§

która sieć i która usługa sieciowa może być udostępniona,

§

sposób udzielania autoryzacji,

§

środki zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1
A.11.4.2 Uwierzytelnianie użytkowników przy połączeniach zewnętrznych
Podczas dostępu użytkowników zdalnych należy stosować odpowiednie metody uwierzytelnienia np.
stosują VPN.
A.11.4.3 Identyfikacja sprzętu w sieci
Należy rozważyć automatyczną identyfikację urządzeń w sieci. Ma to na celu uwierzytelniać
połączenia z danych urządzeń i z danej lokalizacji. Należy wziąć pod uwagę wyniki szacowania
ryzyka bezpieczeństwa informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.4.2
A.11.4.4 Ochrona zdalnych portów diagnostycznych i konfiguracyjnych
Dostęp fizyczny i logiczny do portów diagnostycznych i konfiguracyjnych musi być kontrolowany.
Porty, usługi zainstalowane na komputerze lub na sieci, które nie spełniają wymagań biznesowych
powinny być usunięte lub odłączone. Zapobiec ma to nieautoryzowanemu dostępowi.
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A.11.4.5 Rozdzielanie sieci
Zaleca się, aby pewne usługi informacyjny, systemy, użytkownicy byli rozdzieleni w sieciach. Jest
to jedna z metod zabezpieczenia dużych sieci np. poprzez firewalls, logiczne wydzielenie sieci,
zmiana IP itd. Rozdzielenie sieci powinno być oparte o klasyfikacje informacji i wymaganie prawne i
biznesowe.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.4.6, 11.4.7, 11.1
A.11.4.6 Kontrola połączeń sieciowych
Należy ograniczać możliwość podłączenia się użytkowników. Organizacja powinna kontrolować
połączenie sieciowe zgodnie ze zdefiniowaną prze siebie polityką kontroli dostępu, wymagania
prawne, biznesowe i aplikacji biznesowych. Powinno być to zastosowane przy:
§

poczcie elektronicznej,

§

transferze plików/danych,

§

dostępie interaktywnym,

§

dostępie do aplikacji.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1.1
A.11.4.7 Kontrola rutingu w sieciach
Należy zapewnić, że połączenia między komputerami i przepływ informacji nie naruszają określonej
przez organizację polityki dostępu do aplikacji biznesowych.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1
A.11.5 KONTROLA DOSTĘPU DO SYSTEMÓW OPERACYJNYCH
Organizacja powinna chronić przed nieautoryzowanym dostępem do systemów operacyjnych.
Należy:
§

potwierdzać autoryzowanych użytkowników zgodnie z polityka dostępu,

§

zapisywać poprawne i nieudane próby logowania,

§

zapisywać użycie specjalnych przywilejów,

§

informować kiedy została naruszona polityka bezpieczeństwa,

§

dostarczać właściwych środków do autentykacji,

§

gdzie to tylko konieczne ograniczać czas trwania połączenia.

A.11.5.1 Procedury bezpiecznego logowania się
Należy opracować procedury bezpiecznego logowania się. Dobra procedura logowania powinna:
§

nie wyświetlać użytkownika, aż proces logowania nie zostanie zakończony,

§

wyświetlać ostrzeżenie, że dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy,

§

nie

dostarczać

komunikatów

pomocy

podczas

logowania,

które

mogłyby

pomóc

nieautoryzowanym użytkownikom uzyskać dostęp,
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§

weryfikować kompletność podanych danych podczas logowania, a nie wskazywać na
poprawnie lub niepoprawnie wprowadzone dane,

§

ograniczać ilość prób logować np. do trzech razy,

§

ograniczać czas przeznaczony na logowanie się do systemu,

§

wyświetlać informacje o poprawnej próbie logowania,

§

nie wyświetlać wprowadzonego hasła.

A.11.5.2 Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników
Wszyscy

użytkownicy

powinni

mieć

przyporządkowane

swoje

ID

(serwisanci,

operatorzy,

administratorzy, programiści i administratorzy baz danych). Należy zastosować także odpowiednie
metody

uwierzytelniania:

hasła,

środki

kryptograficzne,

inteligentne

karty,

tokeny,

środki

biometryczne.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.3.1, 11.5.3
A.11.5.3 System zarządzania hasłami
System zarządzania hasłami powinien opierać się na mechanizmach zapewniających hasła
odpowiedniej jakości. System powinien:
§

pozwalać użytkownikom wybrać i zmienić hasło,

§

narzucać zmianę hasła odpowiedniej jakości w określonej częstotliwości,

§

wymuszać używanie indywidualnych ID i haseł ,

§

wymuszać zmianę haseł czasowych po pierwszym logowaniu,

§

przechowywać i przesyłać hasła w zabezpieczony sposób.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.3.1, 11.2.3
A.11.5.4 Użycie systemowych programów narzędziowych
Należy ograniczyć i kontrolować używanie systemowych programów narzędziowych. Użycie ich
może umożliwić obejście niektórych zastosowanych przez organizację zabezpieczeń systemu,
oprogramowania. Organizacja powinna rozważyć:
§

stosowania identyfikacji, autentykacji i procedur autoryzacji dla programów narzędziowych,

§

odizolowanie programów narzędziowych od eksploatowanych aplikacji,

§

ograniczanie użycia systemowych programów narzędziowych do zaufanej liczby uprawnionych
użytkowników,

§

logowanie użycia systemowych programów narzędziowych,

§

usunięcie systemowych programów narzędziowych.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.2.2
A.11.5.5 Zamykanie sesji po określonym czasie
Brak aktywności na danej aplikacji po ustalonym czasie powinien skutkować zamknięciem sesji i
wymusić logowanie przy próbie wznowienia aktywności. Czas trwania powinien wynikać z
oszacowanego ryzyka w odniesieniu do użytkowników i sprzętu.
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A.11.5.6 Ograniczanie czasu trwania połączenia
Jeżeli jest to wymagane i wynika to z szacowania ryzyka, organizacja powinna rozważyć
ograniczenie czasu trwania połączenia dla wrażliwych aplikacji poprzez:
§

umożliwienie nawiązywanie połączeń tylko w godzinach pracy,

§

ponowne logowanie po ustalonym interwale czasowym np. po godzinie połączenie zawsze
następuje przerwanie.

A.11.6 KONTROLA DOSTĘPU DO APLIKACJI
Organizacja powinna chronić informacje przechowywane w aplikacjach. Dostęp do aplikacji powinni
mieć tylko uprawnieni do tego użytkownicy.
A.11.6.1 Ograniczenie dostępu do informacji
Organizacja powinna ograniczyć dostęp do aplikacji użytkownikom zgodnie z określoną polityką
dostępu. Powinno każdorazowo przy nadawaniu praw dostępu rozważyć wymagani biznesowe
aplikacji i informacje przechowywane w nich.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11.1
A.11.6.2 Izolowanie systemów wrażliwych
Wrażliwe systemy powinny mieć wyizolowane środowiska przetwarzania (logicznie lub fizycznie).
Typ wrażliwości powinien określić czy aplikacja:
§

powinna być uruchomiona na wydzielonym komputerze,

§

powinna tylko korzystać z zaufanych zasobów.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.1.2, 11.4.5
A.11.7 PRZETWARZANIE MOBILNE I PRACA NA ODLEGŁOŚĆ
Organizacja powinna zabezpieczyć informacje przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość.
Zabezpieczenia powinny być adekwatne do oszacowanego ryzyka.
A.11.7.1 Przetwarzanie i komunikacja mobilna
Należy ustanowić formalną procedurę ochrony przetwarzania mobilnego o środków komunikacji
mobilnej. Należy rozważyć wybór zabezpieczenia dla użycia: komputerów przenośnych, telefonów
komórkowych, palmtopów itp. Zabezpieczenia powinny dotyczyć:
§

ochrony fizycznej,

§

kontroli dostępu,

§

używania kryptografii,

§

wykonywania kopii zapasowych,

§

ochrony wirusowej.

Procedura powinna określać sposoby postępowania przy pracy w miejscach publicznych, na
spotkaniach i w każdym niezabezpieczonym pomieszczeniu.
Wymagane jest przeszkolenie personelu wykorzystującego przetwarzanie i komunikację mobilną.
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Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.3, 10.4, 11.4, 9.2.5
A.11.7.2 Praca na odległość
Organizacja powinna szczegółowo określić zasady pracy na odległość, w tym:
§

definicję pracy na odległość,

§

aranżację pomieszczeń przeznaczonych do pracy,

§

sposób postępowania w miejscach publicznie dostępnych,

§

użycie zabezpieczeń fizycznych,

§

zasady użycia zasobów w domu (nie udzielania zasobów rodzinie, znajomym),

§

konfiguracja sieci domowej spełniającej wymogi bezpieczeństwa,

§

procedury zapobiegające roszczeń do praw intelektualnych (wymagane odpowiednie umowy),

§

zakres dostępu do prywatnych zasobów,

§

użyczenia licencji,

§

zabezpieczenie przeciw złośliwym kodom,

§

wykonywanie kopii zapasowych itd.

A.12

NABYCIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO, ROZWÓJ I UTRZYMANIE

A.12.1 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW
Należy zapewnić, że bezpieczeństwo jest częścią składową systemów informacyjnych (systemy
operacyjne,

infrastruktura,

aplikacje

biznesowe,

gotowe

produkty,

usługi).

Wymagania

bezpieczeństwa powinny być określone przed wdrożeniem systemu informacyjnego
A.12.1.1 Analiza i opis wymagań bezpieczeństwa
Wymagania biznesowe dla nowych systemów lub kolejnych ich wersji powinny uwzględniać
wymagania bezpieczeństwa. Należy je opisać, zanalizować i wybrać adekwatne zabezpieczenia.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.2, ISO/IEC 15408, ISO/IEC TR 13335-3
A.12.2 POPRAWNE PRZETWARZANIE W APLIKACJACH
Należy zabezpieczyć się przed błędami, utratą, nieuprawnioną zmianą lub nadużyciem informacji w
aplikacjach. Aplikację powinny mieć mechanizmy zapewniające poprawne przetwarzanie informacji.
A.12.2.1 Potwierdzanie poprawności danych wejściowych
Należy sprawdzić poprawność wprowadzanych danych wejściowych do aplikacji. Pomocne mogą
być zdefiniowane w aplikacji różne ograniczenia przy wprowadzania pewnych wartości, informacji
(np. system sprawdza poprawność czy kompletność wprowadzonych danych i nie dopuści do
zapisania tych danych). Weryfikacja może dotyczyć:
§

poprawności wprowadzonej wartości ograniczonej minimalną i maksymalną wartością,

§

poprawnie użytych znaków, symboli,

§

rozpoznaniu brakujących lub niekompletnych danych.

Należy rozważyć automatyzację i walidację danych wejściowych, aby zminimalizować możliwość
pomyłki.
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Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.10.1
A.12.2.2 Kontrola wewnętrznego przetwarzania
Należy wprowadzić w systemach potwierdzenia poprawności przetwarzania, w celu wykrycia
uszkodzeń informacji. Dane, które zostały poprawnie wprowadzone mogą być zniekształcane w
wyniku uszkodzenia sprzętu, błędów aplikacji lub umyślnych działań. Przy wprowadzaniu kontroli
przetwarzania

informacji

należy

rozważyć

sposób

działania

aplikacji

i

skutek

biznesowy

zniekształcenia informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.1.1, 12.2.1, 10.10.1
A.12.2.3 Integralność wiadomości
Organizacja powinna zapewnić autentyczność i integralność informacji w aplikacjach poprzez wybór
odpowiednich zabezpieczeń (np. poprzez zastosowanie kryptografii).
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.3
A.12.2.4 Potwierdzenie poprawności danych wyjściowych
Organizacja powinna zapewnić odpowiednie przetwarzanie przechowywanej informacji. Dane
wyjściowe z aplikacji być sprawdzone pod kątem poprawności. Należy określić:
§

procedurę sprawdzania danych wyjściowych,

§

wyznaczyć odpowiedzialności.

Generalnie aplikacje są projektowane w ten sposób, aby miały wbudowane mechanizmy
potwierdzania, weryfikacji, testowania poprawności przetworzonych danych wyjściowych. To
podejście jednak nie zawsze jest prawdziwe np. niektóre systemy w pewnych przypadkach po
przetestowaniu mogą ciągle przetwarzać niepoprawnie dane.
A.12.3 ZABEZPIECZENIA KRYPTOGRAFICZNE
Zaleca się wybór środków kryptograficznych przez organizacje w celu ochrony poufności,
autentyczności i integralności informacji. Należy ustanowić procedurę korzystania z kryptografii i
zapewnić wsparcie użytkownikom dla poprawności posługiwania się zabezpieczeniem.
A.12.3.1 Polityka używania zabezpieczeń kryptograficznych
Należy określić i wdrożyć procedurę korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych stosowanych w
organizacji. Powinno być w niej omówione:
§

zakres stosowania,

§

typ, siła i jakość algorytmu szyfrowania,

§

stosowanie kluczy (prywatne, publiczne),

§

odpowiedzialności za generowanie i ochronę kluczy, odtwarzania zakodowanej informacji w
przypadku utraty klucza.

Należy wziąć pod uwagę wymagane aktualne przepisy prawne i wymagania biznesowe o
stosowaniu kryptografii.
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Podejmując decyzję o wdrożeniu zabezpieczeń kryptograficznych należy wziąć pod uwagę wyniki
szacowania ryzyka i wybrane już do stosowania inne zabezpieczenia. Kryptografia pozwala na
ochronę poufności i integralności informacji.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
5.1.1, 12.3.2, 15.1.6, 15.1, 12.3.2, ISO/IEC JTC1 SC27, IEEE P1363, OECD Guidelines on
Cryptography
A.12.3.2 Zarządzanie kluczami
Organizacja powinna zapewnić odpowiedni system zarządzania kluczami, który pozwoli na
poprawne korzystanie z metod szyfrowania danych. Wszystkie klucze należy chronić przed
modyfikacją,

utratą

i

zniszczeniem.

Sprzęt

używany

do

generowania,

przechowywania

i

archiwizowania kluczy powinien być fizycznie zabezpieczony. Należy określić:
§

zasady generowania kluczy dla różnych aplikacji, i systemów kryptograficznych,

§

zasady otrzymania i generowania certyfikatów kluczy publicznych,

§

sposoby dystrybucji kluczy do wybranych użytkowników wraz z instrukcją ich aktywacji,

§

sposoby przechowywania kluczy,

§

zasady zmiany i aktualizowania kluczy,

§

zasady odtworzenia kluczy,

§

zasady usuwania kluczy.

Wygenerowane klucze powinny być aktualne na określony czas, które powinien być uzależniony od
wrażliwości informacji i oszacowanego poziomu ryzyka.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.2.3, ISO/IEC 11770, ISO/IEC 9796, ISO/IEC 14888
A.12.4 BEZPIECZEŃSTWO PLIKÓW SYSTEMOWYCH
Organizacja powinna chronić pliki systemowe. Dostęp do plików systemowych i kodów źródłowych
powinien być kontrolowany.

Projekty IT i działania serwisowe powinny być realizowane z

zachowaniem bezpieczeństwa informacji. Należy uważać, aby wrażliwe dane nie znajdowały się w
środowiskach testowych.
A.12.4.1 Zabezpieczenie eksploatowanego oprogramowania
Należy ustanowić procedury kontroli instalacji oprogramowania w systemach będących w
eksploatacji:
§

aktualizacja eksploatowanego systemu, aplikacji, oprogramowania powinno być wykonywane
tylko przez wykwalifikowany personel posiadającym odpowiednie uprawnienia dostępu,

§

system będący w eksploatacji powinien mieć tylko wymagany kod, bez kodu w fazie rozwoju,

§

wdrożenie aplikacji i oprogramowania systemu operacyjnego powinno nastąpić po jego
przetestowaniu: testy wydajnościowe, testy funkcjonalne, bezpieczeństwa, oddziaływanie na
inne systemy,

§

zasady przywrócenia stanu przed instalacją, w przypadku niepowodzenia.

Za poprawność działania systemów operacyjnych odpowiedzialny jest także producent. Stare
wersję systemów po pewnym czasie pozostają bez wsparcia producenta, gdyż są rozwijane nowsze
systemy. W tym przypadku należy rozważyć ryzyko korzystania z oprogramowania bez wsparcia
producenta.
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Decyzja o wdrożeniu nowej wersji powinna być podjęta w oparciu o wymagania biznesowe,
bezpieczeństwa, a nie w oparciu o pojawienie się kolejnej nowszej wersji. Nowe wersje mogą być
mniej bezpieczne, mniej stabilne i mieć mniej zrozumiałe zasady działania od obecnej wersji.
Należ zapewnić także fizyczny i logiczny dostęp serwisantom systemów operacyjnych kiedy jest to
wymagane. Działania serwisantów należy monitorować.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.4.3, 10.1.4, 12.6.1
A.12.4.2 Ochrona systemowych danych testowych
Dane wykorzystywane do testów powinny być odpowiednio dobrane, chronione i kontrolowane.
Należy unikać wykorzystywania podczas testów danych osobowych i innych wrażliwych informacji.
Do powodzenia testów potrzebna jest odpowiednia ilość danych , która powinna być jak to tylko
możliwe najbardziej zbliżona do danych operacyjnych.
A.12.4.3 Kontrola dostępu do kodu źródłowego
Organizacja powinna ograniczyć i kontrolować dostęp do kodów źródłowych. Ma to na celu zapobiec
nieautoryzowanej funkcjonalności i uniknąć pojawienia się niezamierzonych zmian.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
11, 10.7.4, 12.5.1, ISO 10007, ISO/IEC 12207
A.12.5

BEZPIECZEŃSTWO

W

PROCESACH

ROZWOJOWYCH

I

OBSŁUGI

INFORMATYCZNEJ
Organizacja powinna utrzymywać bezpieczeństwo informacji i oprogramowania aplikacyjnego.
Środowiska rozwojowe i obsługi informatycznej powinny być dokładnie kontrolowane.
A.12.5.1 Procedury kontroli zmian
Wprowadzenie nowego systemu lub większych zmian w systemie powinno następować według
formalnej procedury kontroli zmian. Procedura powinna zawierać m.in.:
§

zasady rejestrowania zmian poprzez uprawnionych użytkowników,

§

zasady przeglądu zabezpieczeń, które mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmiany,

§

zasady identyfikacji oprogramowania, informacji, baz danych i sprzętu który wymaga
dodatkowych zabezpieczeń,

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.1.2, 10.1.1, 10.1.4, 12.6
A.12.5.2 Techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie operacyjnym
Należy mieć pewność, że zmiany nie miały niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo i działanie
biznesowe organizacji. W tym celu należy dokonać przeglądu krytycznych aplikacji biznesowych
wraz z ich przetestowaniem.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.6, 14
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A.12.5.3 Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania
Jak to tylko możliwe organizacja powinna używać oprogramowania bez jego modyfikowania. W
przypadku kiedy zmiany w oprogramowaniu są konieczne, organizacja powinna je nadzorować i
każdorazowo przetestować przed użyciem.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.6
A.12.5.4 Wyciek informacji
Organizacja powinna zabezpieczyć się przed wyciekiem informacji (ochrona przed ukrytymi
kanałami i końmi trojańskimi). Należy także monitorować użycie zasobów, personel i wykonywane
przez nich działania w granicach dopuszczonych przez przepisy prawne.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
10.4.1, 11.4, 15.1.5, ISO/IEC 15408
A.12.5.5 Prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzane na zewnątrz
Należy nadzorować i kontrolować prace rozwojowe nad oprogramowaniem zlecone firmie
zewnętrznej. Organizacja powinna określić:
§

prawa własności intelektualnej, zasady licencjonowania, własność kodu,

§

zasady potwierdzania jakości i rozliczania z powierzonej pracy,

§

wymagania funkcjonalne,

§

zasady i warunki testowania.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
15.1.2
A.12.6 ZARZĄDZANIE PODATNOŚCIAMI TECHNICZNYMI
Organizacja powinna minimalizować ryzyko wynikające z podatności. Należy wdrożyć zarządzanie
podatnościami systemów operacyjnych i aplikacji.
A.12.6.1 Nadzór nad podatnościami technicznymi podatności
Podatności systemów informacyjnych powinny być analizowane i na ich podstawie należy
oszacować

stopień

narażenia

i

wdrożyć

odpowiednie

zabezpieczenia.

Należy

określić

odpowiedzialności za zarządzanie podatnościami (monitorowanie, szacowanie ryzyka, koordynacja
działań).
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
7.1, 7.1.1, 12.5.1, 13.2, 11.4.5, 10.1.2
A.13

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

A.13.1 ZGŁASZANIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
Organizacja powinna zapewnić, że zdarzenia i słabości związane z bezpieczeństwem informacji są
zgłaszane, w celu podjęcia szybkich działań korygujących. Należy ustanowić procedury zgłaszania
zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Wszyscy pracownicy i współpracownicy powinni
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być świadomi zasad niezwłocznego zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji, naruszeń i
słabości.
A.13.1.1 Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji
Należy ustanowić procedurę zgłaszania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji wraz ze
sposobami reagowania i postępowania ze zgłoszeniem. Powinny zostać określone:
§

osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia i koordynację działań korygujących,

§

kanały i forma zgłaszania zdarzeń (poprzez system zgłoszeń, telefonicznie, ustnie, itp.).

Rodzaje zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji:
§

utrata zasobu, sprzętu, dostępu do usługi,

§

nieprawidłowe działanie systemu, przeciążenia systemu,

§

błędy ludzkie,

§

niezgodność z polityką bezpieczeństwa,

§

naruszenie zabezpieczeń fizycznych,

§

wszelkie niekontrolowane zmiany w systemie,

§

nieprawidłowe działania oprogramowania, sprzętu,

§

naruszenie dostępu.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
8.2.2, 13.2.3, ISO/IEC TR 18044
A.13.1.2 Zgłaszanie słabości systemu bezpieczeństwa
Wszyscy pracownicy, współpracownicy i użytkownicy stron zewnętrznych korzystający z zasobów
organizacji powinni być zobowiązani do zgłaszania słabości bezpieczeństwa informacji. Należy
poinformować wszystkich, aby po wykryciu słabości nie próbowali jej udowodnić. Testowanie
słabości może być interpretowane jako umyślne działania mogące spowodować naruszenie
bezpieczeństwa informacji.
A.13.2 ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA I DOSKONALENIE
Organizacja

powinna

odpowiednio

zarządzać

incydentami

związanymi

z

bezpieczeństwem

informacji. Powinny zostać określone procedury postępowania ze zdarzeniami i raportowania.
Proces ciągłego doskonalenia powinien zostać zaimplementowany do monitorowania, oceniania i
ustalania działań korygujących do wszystkich zgłoszonych incydentów. Jeżeli jest to wymagane,
należy gromadzić dowody zgodnie z wymaganiami prawnymi i biznesowymi.
A.13.2.1 Odpowiedzialność i procedury
Procedury powinny zapewnić szybka, efektywna i standardową reakcję na incydenty związane z
bezpieczeństwem informacji. Konieczne jest powołanie osób odpowiedzialny za przyjęcie i
koordynowanie działań korygujących. Działania powinny zostać udokumentowane
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
13.1, 10.10.2, 10.4.1, 14.1.3, 13.2.2, 13.2.3, 6.2
A.13.2.2 Wyciąganie wniosków z incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji
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Organizacja powinna wyciągać wnioski z wykrytych

i zgłoszonych

zdarzeń

związanych

z

bezpieczeństwem informacji. Należy prowadzić analizy zdarzeń i na ich podstawie określać działania
prewencyjne.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
5.1.2
A.13.2.3 Gromadzenie materiału dowodowego
Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa (karnego, cywilnoprawnego i innego adekwtnego) należy
gromadzić, zachować i przedstawić materiał dowodowy zgodnie z zasadami materiału dowodowego.
Materiał dowodowy może być w formie:
§

papierowej – oryginały z adnotacją gdzie, kiedy i kto je znalazł, kto był tego świadkiem,

§

elektronicznej – kopia, nośnik, zabezpieczenie sprzętu.

A.14

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BIZNESU

A.14.1 ASPEKTY ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA
Organizacja powinna zapewnić, że jest w stanie odtworzyć zasoby informacyjne w wymaganym
czasie po wystąpieniu katastrofalnej szkody, np. w skutek pożaru czy naturalnych żywiołów. Należy
opracować procedury ochrony krytycznych procesów biznesowych i przeciwdziałać przerwom w
prowadzeniu biznesu.

Należy opracować stosowane plany ciągłości działania w tym plan

zgłaszania, reagowania i odtwarzania.
A.14.1.1Proces zarządzania ciągłością działania
Organizacja powinna opracować proces zarządzania ciągłością działania i określić wymagania w
zakresie bezpieczeństwa informacji. Należy:
§

oszacować

ryzyka

w

kontekście

prawdopodobieństwa

i skutku, dla

zidentyfikowanych

procesów krytycznych,
§

zidentyfikować wszystkie zasoby wykorzystywane przez procesy krytyczne,

§

zrozumieć skutki, które mogą powodować przerwy w działaniu i utratę informacji

§

rozważyć zakup odpowiednich pakietów ubezpieczeniowych,

§

ustanowić i udokumentować plan ciągłości działania,

§

testować i aktualizować plan ciągłości działania,

§

ustanowić zespół osób odpowiedzialny za proces reagowania i odtwarzana.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
14.1.2, 7.1.1, 14.1.3, 14.1.5, 6.1.1
A.14.1.2 Ciągłość działania i szacowanie ryzyka
Należy zidentyfikować zdarzenia, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości działania.
Organizacja powinna rozpatrzyć:
§

prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia,

§

wpływ zdarzenia/zagrożenia (lub sekwencji zdarzeń) na realizowane procesy,

§

konsekwencje dla bezpieczeństwa informacji.

W szacowanie ryzyka powinny być zaangażowani wszyscy właściciele realizowanych procesów i
wykorzystywanych przez nie zasobów.
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A.14.1.3 Opracowanie i wdrożenie planów ciągłości uwzględniających bezpieczeństwo
informacji
Należy opracować, udokumentować i wdrożyć plany ciągłości działania (w tym plany reagowania i
odtwarzania). Ma to na celu zapewnić wymagany dostęp do informacji w odpowiednim czasie. Plan
ciągłości działania często odwołują się do podatności dlatego jest zasadne, aby dokumentacja planu
była należycie chroniona, aktualna i zarazem dostępna dla uprawnionych osób.
A.14.1.4 Struktura planowania ciągłości działania
Plany ciągłości działania powinny mieć jednolitą strukturę, tak aby:
§

były one ze sobą zgodne,

§

miały powiązanie z wymaganiami bezpieczeństwa informacji,

§

identyfikowały priorytety dla testowania i utrzymywania planów.

Każdy plan musi określać:
§

wymagania dla dostępności, bezpieczeństwa krytycznych procesów i zasobów

§

warunki jego uruchomienia (w jaki sposób ocenić, czy plan należy uruchomić),

§

osoby odpowiedzialne za jego realizację,

§

procedury odtwarzania, które opisują wszystkie działania, które należy wykonać,

§

sposoby testowania plan i zasady przeglądu jego aktualności.

A.14.1.5 Testowanie, utrzymywanie i ponowna ocena planów ciągłości działania
Organizacja powinna zapewnić, że plany ciągłości działania są testowane i regularnie przeglądane
pod kątem ich aktualności i skuteczności.
W czasie testów plany ciągłości działania mogą zawieść. Często przyczyną są niewłaściwe
założenia, niedopatrzenia lub zmiany w sprzęcie i personelu. Z tego względu konieczne jest
regularne przeprowadzanie testów planu ciągłości działania, tak aby zapewnić ich aktualność i
efektywność. Dodatkowo testowana powinna być znajomość planu przez wszystkich członków
zespołu reagowania w sytuacjach awaryjnych. Do testów należy wykorzystuje wiele technik, aby
mieć pewność, że plan zadziała w sytuacji rzeczywistej katastrofy. W szczególności trzeba
uwzględnić:
§

omawianie różnych scenariuszy,

§

symulacje,

§

testowanie przywrócenia prowadzenia działalności pod względem technicznym,

§

testowanie przywrócenia działalności w miejscu alternatywnym,

§

testowanie programów i usług dostawców,

§

całościowe próby generalne.

A.15

ZGODNOŚĆ

A.15.1 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWNYMI
Należy unikać naruszenia przepisów prawnych, zobowiązań zawartych w umowach i wymagań
bezpieczeństwa.
A.15.1.1 Określenie odpowiednich przepisów prawnych
Organizacja powinna określić, udokumentować i aktualizować wszelkie adekwatne do prowadzonej
działalności wymagania prawne wynikające z ustaw, zarządzeń, umów.
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A.15.1.2 Prawo do własności intelektualnej
Organizacja powinna zapewnić, że respektuje wszelkie wymagania odnoście praw do własności
intelektualnej (legalność oprogramowania, plików, rejestracja zasobów, licencje, patenty itp.).
Należy ustanowić procedury zabezpieczenia regulujące właściwe użycie informacji, zasobów i
oprogramowania.
A.15.1.3 Ochrona zapisów organizacji
Należy chronić ważne zapisy przed utratą, zniszczeniem, nieautoryzowaną zmianą. Należy wziąć
pod uwagę wymagania prawne w tym zakresie, regulacje biznesowe i wewnętrzne.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
12.3, ISO 15489-1
A.15.1.4

Ochrona

danych

osobowych

i

prywatność

informacji

dotyczących

osób

fizycznych
Organizacja powinna dołożyć wszelkich starań, aby chronić dane osobowe zgodnie z wymaganiami
przepisów prawnych.
A.15.1.5 Zapobieganie nadużywaniu urządzeń przetwarzających informacje
Organizacja powinna określić postępowanie dyscyplinarne (w tym sankcje) w przypadkach
korzystania

przez

użytkowników

z

zasobów

w

nieuprawnionym

celu.

Należy

rozważyć

wprowadzenie monitorowania korzystania z zasobów organizacji przez użytkowników.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.1.4, 11.5.1
A.15.1.6 Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych
Należy się upewnić , że używanie zabezpieczeń kryptograficznych jest zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, umowami i regulacjami wewnętrznymi.
A.15.2 ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI BEZPIECZEŃSTWA I NORMAMI ORAZ ZGODNOŚĆ
TECHNICZNA
Organizacja powinna zapewnić zgodność systemów z normami i politykami bezpieczeństwa.
Stosowane zabezpieczenia należy regularnie przeglądać.
A.15.2.1 Zgodność z polityką bezpieczeństwa
Kierownicy wszystkich działów powinni zapewnić, że procedury bezpieczeństwa dla danego obszaru
są poprawne i są zgodne z polityką bezpieczeństwa. Należy dokonywać regularnych przeglądów
zgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy:
§

określić przyczynę niezgodności,

§

zaplanować i zrealizować właściwe działania korygujące,

§

ocenić skuteczność zrealizowanych działań.

Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.1.8, 10.10
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A.15.2.2 Sprawdzanie zgodności technicznej
Systemy informacyjne powinny być regularnie sprawdzane przez wykwalifikowany personel. Jeżeli
przegląd wykonywany jest przez osoby zewnętrzne, należy wprowadzić nadzór wszelkich działań.
A.15.3 ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE AUDYTU SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
Organizacja

powinna

maksymalizować

skuteczność

i

minimalizować

zakłócenia

wywołane

przeglądem

systemów

wykonywaniem audytu systemów informacyjnych.
A.15.3.1 Zabezpieczenia audytu systemu
Organizacja

powinna

zaplanować

audyt

i

działania

związane

z

informacyjnych tak, aby nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zakłóceń w działaniu
organizacji. Należy rozważyć:
§

zakres audytu,

§

wymagania dla audytu wraz z ich zatwierdzeniem przez kierownictwo,

§

przegląd powinien ograniczać się tylko do dostępu do informacji typu tylko do odczytu,

§

rezerwacje zasobów potrzebnych do wykonania audytu i przeglądu odpowiednich wymagań,

§

niezależność osób dokonujących audytu.

A.15.3.2 Ochrona narzędzi audytu systemów informacyjnych
Narzędzia audytu systemów informacyjnych ( oprogramowanie, pliki, dokumentacja) powinny być
chronione. Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby zewnętrzne wykonujące audyt w organizacji
i zawsze traktować je z ograniczonym zaufaniem.
Powiązanie w innymi zabezpieczeniami, normami:
6.2.1, 9.1.2
Powiązania zabezpieczeń i norm.
Zabezpieczenie

Powiązane zabezpieczenia

A.5.1.1

Odwołania
ISO/IEC 13335-1:2004

A.5.1.2

6.1.8, 15.2.1, 13.1, 6.1.6,

A.6.1.1

6.1.2

ISO/IEC 13335-1:2004

A.6.1.2
A.6.1.3

7.1.2,

A.6.1.4
A.6.1.5

15.1.1

A.6.1.6

13.2, 14,

A.6.1.7

13.2.1

A.6.1.8

5.1.1, 15.2.1, 15.3

A.6.2.1

6.2.2, 6.2.3

A.6.2.2

15.1, 15.1.2, 6.1.5, 6.2.1

A.6.2.3

6.2.1, 10.4.1, 6.1.5,
15.1, 15.1.2, 6.1.5,
7.1.2, 7.2

A.7.1.1

ISO 19011:2002

7.2.1,
ISO/IEC TR 13335-3

A.7.1.2
A.7.1.3

10.8, 11.7.1
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A.7.2.1

11.1.1, 7.1.2, 10.7.2

A.7.2.2

7.2.1

A.8.1.1

5.1

A.8.1.2

6.2.3

A.8.1.3
A.8.2.1

15.1.1, 15.1.2, 7.2.1, 10.7.3,
15.1.4, 9.2.5, 11.7.1, 8.2.3, 8.3
8.2.2

A.8.2.2

8.2.3, 13.1

A.8.2.3

13.2.3

A.8.3.1

6.1.5, 8.1.3, 8.1

A.8.3.2

10.7.1

A.8.3.3

11.2.4

A.9.1.1
A.9.1.2

8.3.3

A.9.1.3
A.9.1.4
A.9.1.5
A.9.1.6

9.2.1, 7.1.1

A.9.2.1

9.2.1, 7.1.1

A.9.2.2
A.9.2.3
A.9.2.4
A.9.2.5

11.7.1

A.9.2.6

10.7.2

ISO/IEC 18028

A.9.2.7
A.10.1.1

10.5, 11.5.4, 10.7.2, 10.7.3

A.10.1.2

12.5.1

A.10.1.3
A.10.1.4

12.4.2

A.10.2.1

14.1

A.10.2.2

6.2.3

A.10.2.3
A.10.3.1
A.10.3.2

14.1

A.10.4.1

15.1.2, 11.5,
13.1, 13.2

11.5.4,

11.5.5,

A.10.4.2
A.10.5.1

9, 14, 15.1.3

A.10.6.1

10.1.3, 11.4, 12.3

ISO/IEC 18028

A.10.6.2
A.10.7.1
A.10.7.2

9.2.6

A.10.7.3

7.2

A.10.7.4
A.10.8.1
A.10.8.2

10.4.1, 7.1.3, 12.3, 15, 10.3,
14, 11
15.1.2, 15.1.4, 12.3, 10.8.3

A.10.8.3
A.10.8.4

Strona 141 z 215

J. Łuczak, M. Tyburski - SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO/IEC 27001:2005

A.10.8.5

7.2, 6.2, 6.3, 10.5.1, 14

A.10.9.1

12.3, 15.1, 15.1.6, 11.4.6

A.10.9.2
A.10.9.3

12.3, 15.1.4

A.10.10.1

15.1.4, 10.1.3,

A.10.10.2

13.1.1

A.10.10.3

13.2.3

A.10.10.4
A.10.10.5
A.10.10.6
A.11.1.1

9, 7.2, 15.1, 11.2.1, 11.2.4,
8.3.3, 6.1.3, 11.3, 10.4.1, 11.6

A.11.2.1
A.11.2.2

11.1, 10.1.3,
8.1.3, 8.2.3
11.1.1

A.11.2.3

8.1.3, 11.3.1

A.11.2.4

11.2.1, 11.2.2

11.2.4,

6.1.5,

A.11.3.1
A.11.3.2

11.3.3

A.11.3.3

7.2

A.11.4.1

11.1

A.11.4.2
A.11.4.3

11.4.2

A.11.4.4
A.11.4.5

11.4.6, 11.4.7, 11.1

A.11.4.6

11.1.1

A.11.4.7

11.1

A.11.5.1
A.11.5.2

11.3.1, 11.5.3

A.11.5.3

11.3.1, 11.2.3

A.11.5.4

11.2.2

A.11.5.5
A.11.5.6
A.11.6.1

11.1

A.11.6.2

7.1.2, 11.4.5

A.11.7.1

12.3, 10.4, 11.4, 9.2.5

A.11.7.2
A.12.1.1

7.2

A.12.2.1

10.10.1

ISO/IEC 15408, ISO/IEC TR 13335-3

A.12.2.2

10.1.1, 12.2.1, 10.10.1

A.12.2.3

12.3

A.12.2.4
A.12.3.1
A.12.3.2

5.1.1, 12.3.2,
12.3.2
6.2.3

15.1.6,

A.12.4.1

12.4.3, 10.1.4, 12.6.1

15.1, ISO/IEC JTC1 SC27, IEEE P1363,
OECD Guidelines on Cryptography
ISO/IEC
11770,
ISO/IEC
9796,
ISO/IEC 14888

A.12.4.2
A.12.4.3

11, 10.7.4, 12.5.1

ISO 10007, ISO/IEC 12207
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A.12.5.1

10.1.2, 10.1.1, 10.1.4, 12.6

A.12.5.2

12.6, 14

A.12.5.3

12.6

A.12.5.4

10.4.1, 11.4, 15.1.5

A.12.5.5

15.1.2

A.12.6.1

7.1, 7.1.1, 12.5.1, 13.2, 11.4.5,
10.1.2
8.2.2, 13.2.3
ISO/IEC TR 18044

A.13.1.1

ISO/IEC 15408

A.13.1.2
A.13.2.1

13.1, 10.10.2, 10.4.1, 14.1.3,
13.2.2, 13.2.3, 6.2

A.13.2.2

5.1.2

A.13.2.3
A.14.1.1

14.1.2, 7.1.1, 14.1.3, 14.1.5,
6.1.1

A.14.1.2
A.14.1.3
A.14.1.4
A.14.1.5
A.15.1.1
A.15.1.2
A.15.1.3

12.3

ISO 15489-1

A.15.1.4
A.15.1.5

6.1.4, 11.5.1

A.15.1.6
A.15.2.1

6.1.8, 10.10

A.15.2.2
A.15.3.1
A.15.3.2

6.2.1, 9.1.2

Źródło: Opracowanie własne.
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Rozdział 4
Proces szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji
Pojęcie ryzyka
Na systemy informatyczne składają się zasoby, które powinny być chronione (mogą one
pochodzić z zewnątrz i wewnątrz). Wszystkie zasoby posiadają pewne podatności, które mogą
zostać

wykorzystane

przez

zagrożenia.

Ryzykiem

w

tym

przypadku

można

nazwać

prawdopodobieństwo takiego niepożądanego wykorzystania podatności. W celu zminimalizowania
ryzyka stosuje się zabezpieczenia (procedury, dobre praktyki, ochrona fizyczna, software’owa,
mechanizmy redukujące ryzyko, itp.). Jednak zastosowanie żadnego z nich czy też ich kombinacji
nie daje pewności bezpieczeństwa informacji; w każdym przypadku pozostaje ryzyka szczątkowe.
Może również okazać się, że podatności nie mają żadnych zagrożeń, które by je wykorzystywały.
Co z kolei skutkuje tym, że nie muszą (aczkolwiek mogłyby) być chronione odpowiednimi
zabezpieczeniami. M.E. Whitman oraz H.J. Mattord obrazuje czynniki ryzyka (rys. NN).111
Rys. NN Zależności w zakresie czynników ryzyka
czynnik
zagrożenia

powoduje

zagrożenia

wykorzystuje

podatność
oddziałuje
bezpośrednio

prowadzi do

ryzyka

może zniszczyć

aktywa

czynnik
zagrożenia

można mu przeciwdziałać poprzez
wykorzystanie

narażenie

oraz może spowodować

Źródło: por. Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 53
Całościowy i ciągły proces prowadzący do stworzenia i utrzymania bezpieczeństwa w
instytucji jest nazywany zarządzaniem bezpieczeństwem. Składa się on z wielu podprocesów,
wśród których jest zarządzane ryzykiem. Kluczowym elementem tego ostatniego jest natomiast
analiza ryzyka. Podział ten obrazuje rysunek 3.112
Norma PN-I-13335-1:1999 definiuje ryzyko jako prawdopodobieństwo, że określone
zagrożenie wykorzysta podatność zasobu lub grupy zasobów, aby spowodować straty lub

111

Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information Security,
Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 53
112
http://kni.kul.lublin.pl/~andy/ref/other/risk.pdf, s.3
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zniszczenie zasobów"113. Przez podatność zasobu lub grupy zasobów należy rozumieć „słabość
zasobu lub grupy zasobów, która może być wykorzystana przez zagrożenie114.
Rozumiejąc

w

ten

sposób

ryzyko

można

je

określić

najprościej

jako

iloczyn

prawdopodobieństwa (częstości) zdarzenia i miary strat spowodowanych tym zdarzeniem lub
wartości aktywu. Takie podejście traktuje, że ryzyko jest takie samo, kiedy prawdopodobieństwo
wystąpienia niekorzystnego zdarzenia jest małe, a miara strat duża, jak również w sytuacji kiedy
prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia jest duże, lecz potencjalne straty są nieznaczne z punktu
widzenia prowadzenia działalności.
Rys. 3. Zarządzanie bezpieczeństwem

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Zarządzanie konfiguracją
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie ryzykiem
Monitorowanie
Uświadamianie w zakresie
bezpieczeństwa
Analiza ryzyka

Źródło: http://kni.kul.lublin.pl/~andy/ref/other/risk.pdf, s.3.
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to proces szacowania ryzyka mający na celu ograniczenie go do
akceptowalnego poziomu. Powinien składać się z następujących faz: planowania, nabywania,
rozwoju, testowanie, odpowiednie rozmieszczenie systemów informatycznych.115
Według

A.

Zoła

zarządzanie

ryzykiem

(risk

management)

to

całkowity

proces

identyfikacji, kontrolowania i eliminacji lub minimalizowania prawdopodobieństwa zaistnienia
niepewnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zasoby systemu informatycznego. Natomiast
analiza ryzyka (risk analysis) to proces identyfikacji ryzyka, określania jego wielkości i
identyfikowania obszarów wymagających zabezpieczeń.116
M.E. Whitman zwraca uwagę na wzajemną relację pomiędzy szacowaniem ryzyka a jego
osłabieniem – co stanowi istotę zarządzania ryzykiem.117
Rys. LL. Ogólna struktura zarządzania ryzykiem w ISMS
113

PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem
systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN,
1999
114
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem
systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN,
1999, s. 9
115
M. Molski, M. Łachota, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2007,
s. 90
116
http://kni.kul.lublin.pl/~andy/ref/other/risk.pdf, s.3
117
Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information Security,
Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 50
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Źródło: m.in. Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 50
Wskazuje na etapy zarządzania ryzykiem:
§

identyfikacja ryzyka,

§

oszacowanie wpływu na działalność,

§

oszacowanie słabych punktów i zagrożeń,

§

oszacowanie bieżących środków osłabienia ryzyka,

§

opracowanie i przegląd planu osłabienia ryzyka,

§

wdrożenie planu osłabienia ryzyka,

§

pomiar zgodności,

§

pomiar wpływu na działalność,

§

przegląd i monitorowanie.
Zgodnie z PN-I-13335-1:1999118 zarządzanie ryzykiem jest rozumiane jako całkowity

proces

identyfikacji,

kontrolowania

i

eliminacji

lub

minimalizowania

prawdopodobieństwa

zaistnienia niepewnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zasoby systemu informatycznego.119
W ujęciu modelowym celem procesu zarządzania ryzykiem jest ograniczenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu przez opracowanie odpowiedniego planu postępowania z ryzykiem.
Założeniem wpisanym w ten model jest to, że działania realizowane za jego pomocą są skuteczne
i są wykonywane w sposób ciągły i systematyczny (monitoring, przeglądy).

118

PN-I-13335-1:1999 jest polskim tłumaczeniem standardu wydanego przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną (International Standard Organization) oraz Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną (International Electrotechnical Commission) pod nazwą ISO/IEC TR 13335-1.
119
PN-l-13335-1 - Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem
systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, PKN,
1999, s. 9
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M.E. Whitman oraz H.J. Mattord określają proces zarządzania ryzykiem w koniecznym układzie:
kategoryzacja – szacowanie – komunikowanie (rys. OO).120
Rys. OO. Proces zarządzania ryzykiem

KATEGORYZACJA

OSZACOWANIE

oszacowanie
wpływu na
działalność

identyfikacja
aktywów

klasyfikacja i
przypisanie
właścicielstwa

KOMUNIKOWANIE

określenie
strategii wobec
ryzyka

agregacja
narażenia na
straty

monitorowanie
ryzyk
cząstkowych

osłabienie,
mitygowanie

Brak odpowiedniego zdefiniowania i zakomunikowania przebiegu procesu, zarządzanie ryzykiem staje się
hazardem

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 56
Zwracają

jednocześnie

uwagę,

że

brak

odpowiedniego

zdefiniowania

i

zakomunikowania

przebiegu procesu zarządzania ryzykiem staje się hazardem.
1 Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001:2005)
Wdrażanie ISMS bezwzględnie powinno opierać się o proces szacowania ryzyka i w szerszym
ujęciu zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Zdaniem M.E. Whitman oraz H.J. Mattord
postępowanie z ryzykiem powinno przebiegać wg schematu przedstawionego na rys. O.121
Rys. O. Postępowanie z ryzykiem

120

Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 56
121

Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 304
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źródło
zagrożenia

projekt
systemu

podatny?

wykorzystywany?

tak

nie

zagrożenie i
podatność
istnieje

nie

brak ryzyka

istnieje
ryzyko
strat

tak

system
jest
podatny
na atak

brak ryzyka

czy zysk z ataku
jest większy niż koszt
ataku

tak

czy spodziewana
strata jest
akceptowalna?

nie

tak

ryzyko jest
akceptowalne

ryzyko jest
akceptowalne

nie

ryzyko
nieakceptowalne
musi być
kontrolowane w celu
jego unikniecia lub
osłabienia

Źródło: por. Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 304
Ostatecznie niezbędne są rozwiązania systemowe ukierunkowane dotyczące kontroli ryzyka
nieakceptowalnego, dla uniknięcia lub osłabienia.
Z kolei rys. N przedstawia cykl kontroli ryzyka co stanowi dopełnienie koncepcji ISMS, niezależnie
od znormatyzowanych podstaw systemu.
Rys. N. Cykl kontroli ryzyka

identyfikacja
aktywów informacji

wdrożenie
zabezpieczeń

przygotowanie
rankingu
podatności na
ryzyko

ocena
skuteczności
zabezpieczeń

plan utrzymania

tak

pomiar ryzyka
dla aktywów
informacji
tak

opracowanie
strategii i plan
kontroli

czy kontrola jest
skuteczna?

czy ryzyko jest
akceptowalne?

nie
nie
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Źródło: por. Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 305
W literaturze można znaleźć wiele modeli systemu zarządzanie bezpieczeństwem informacji, choć
na pewno odrzucone powinny być te które nie zasadzają się na zarządzaniu ryzykiem.
W tym miejscu można przytoczyć model współczesny łączący w sobie także procesową koncepcję
zarządzania organizacją, wskazany w AS 8015:2005.
Rys. PP. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz ISMS (na podstawie AS
8015:2005)
ryzyko
i wymagania
wynikające
z przepisów

wymagania
biznesowe
zarządzanie
bezpieczeństwem
informacji

oszacowanie

kierowanie

monitorowanie

polityka ISMS

propozycje

zgodność
wykonania

procesy biznesowe oraz
procesy IT
oszacowanie ryzyka oraz
środki kontroli

IT oraz ISMS

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 43
Kluczowe w niniejszym modelu są funkcje: kierowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji i
monitorowanie.
Standard ISO/IEC 27001:2005 określa w swojej treści wymagania, które dotyczą
ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalenia
udokumentowanego ISMS (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) w całościowym
kontekście ryzyk biznesowych. Zostały w niej określona także wymagania dotyczące wdrożenia
zabezpieczeń dostosowanych do potrzeb pojedynczych organizacji lub ich części. Koncepcja
stworzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest taka, aby zagwarantować
adekwatne i proporcjonalne zabezpieczenia, które w odpowiedni sposób chronią aktywa
informacyjne, oraz aby możliwe było uzyskanie zaufania zainteresowanych stron. Przy czym
nawiązania do biznesowej strony w niniejszej normie powinny być tłumaczone szeroko, biorąc
szczególnie pod uwagę działania, które są głównym celem istnienia organizacji/instytucji.
Wymagania zawarte w powyższym standardzie są ogólne i są przeznaczone do
zastosowania we wszystkich organizacjach, niezależnie od typu, rozmiaru, rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej. Jeżeli organizacja oczekuje zgodności ze standardem bezpieczeństwa,
nie jest akceptowalne wyłączenie jakiegokolwiek wymagania opisanego w rozdziałach 4, 5, 6, 7 i
8

standardu.

Jakkolwiek

wykluczenie

zabezpieczenia,

niezbędne

do

spełnienia

kryteriów
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akceptacji ryzyka powinno być uzasadnione i udokumentowane, a związane z tym ryzyka powinny
być zaakceptowane przez upoważnione do tego osoby. W przypadku wykluczenia jakiegokolwiek
zabezpieczenia, nie można stwierdzić zgodności z normą ISO/IEC 27001, chyba że wykluczenia te
nie mają wpływu na możliwości organizacji i/lub jej odpowiedzialność co do zapewnienia poziomu
bezpieczeństwa

informacji,

spełniającego

wymagania

bezpieczeństwa

szacowanie ryzyka i odpowiednie wymagania prawne lub ustawowe.
najważniejsze

jest

osiągnięcie

celów

związanych

z

122

określonego

przez

Wynika z tego zatem, że

bezpieczeństwem

informacji.

Są

one

kształtowane w oparciu o wymagania ustawowe, wymagania klienta, czy wewnętrzne organizacji.
Dla ich realizacji konieczne jest zastosowanie wszystkich zabezpieczeń, przy czym wyłączenia są
możliwe tylko wtedy, jeżeli kombinacja zabezpieczeń lub inne zabezpieczenia pozwolą na
osiągnięcie celów dotyczących bezpieczeństwa.
W standardzie wykorzystywane są definicje z przewodnika Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej ISO/IEC Guide 73:2002123, których prawidłowe rozumienie jest konieczne:
§

analiza ryzyka – systematyczne wykorzystanie informacji, do zidentyfikowania źródeł i
oszacowania ryzyka,

§

szacowanie ryzyka – całościowy proces analizy i oceny ryzyka,

§

ocena ryzyka – proces porównywania oszacowanego ryzyka z określonymi kryteriami w celu
ustalenia znaczenia ryzyka,

§

zarządzanie ryzykiem – skoordynowane działania kierowania i zarządzania organizacją z
uwzględnieniem ryzyka,

§

postępowanie z ryzykiem – proces wyboru i wdrażania środków modyfikujących ryzyko,

§

akceptowanie ryzyka – decyzja, aby zaakceptować ryzyko,

§

ryzyko szczątkowe – ryzyko pozostające po procesie postępowania z ryzykiem.
Wybór celów stosowania zabezpieczeń, jak również wybór zabezpieczenia powinny być

zawsze oparte na wynikach i wnioski z procesów szacowania i postępowania z ryzykiem,
wymagań prawnych lub wymagań nadzoru, zobowiązań kontraktowych, wymagań biznesowych
organizacji w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji. Stąd nie bez znaczenia proces
szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji jest podstawą budowy Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji. Standard ISO/IEC 27001:2005 przywołuje określenie szacowanie
ryzyka w swojej treści kilkanaście razy.
Przeprowadzenie

procesu

szacowania

ryzyka

informacji

umożliwia

wdrożenie

odpowiednich procesów, procedur i instrukcji chroniących informacje współmiernie do ich
znaczenia dla organizacji. Ma to na celu zapewnienie adekwatnej ochrony z punktu widzenia
negatywnych efektów spowodowanych utratą lub niepożądaną modyfikacją tych informacji, a
także z punktu widzenia ponoszonych kosztów zabezpieczeń.
M.E. Whitman oraz H.J. Mattord przywołują opracowanie jakie nazywają deklaracją ryzyka
(rys. M).124
Rys. M. Formułowanie deklaracji ryzyka

122

PN ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, PKN, 2007, s. 8
123
ISO/IEC Guide 73:2002, Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards,
IDO, 2002
124
Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 328
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aktywa

zagrożenie

co starasz się
chronić?

czego się
obawiasz?

podatność

mitygacja

jak zagrożenie
może się
pojawić?

co obecnie
redukuje
ryzyko?

prawdopodobieństwo

wpływ
jaki jest wpływ na działalność?

jakie jest prawdopodobieństwo
wystąpienia?

deklaracja ryzyka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Whitman M.E., Mattord H.J, Management of
Information Security, second Edition, Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 328
Sformułowanie deklaracji ryzyka związane jest z:
§

wpływem zagrożeń oddziałujących na aktywa oraz

§

podatnością i mitygacją związanych z prawdopodobieństwem.

Zgodnie z intencją ISO/IEC 27001 tak wdrażanie, jako i utrzymanie i doskonalenie ISMS powinno
być oparte o model PDCA (plan-do-check-act; PWSD planuj-wykonaj-sprawdź-działaj) (rys. PP).
Rys. PP. Model PDCA (plan-do-check-act / planuj-wykonaj-sprawdź-działaj) w ISMS

PLANUJ
ustanowienie ISMS

DZIAŁAJ
utrzymanie,
doskonalenie ISMS

WYKONAJ
wdrożenie,
funkcjonowanie ISMS

SPRAWDŹ
monitorowanie, przegląd
ISMS

Źródło: m.in. Osborne M., How to Cheat at Managing Information Security, Syngress Publishing
Inc., Rockland 2006, s. 93
Założenie PDCA należy rozumieć tak w odniesieniu do etapów ustanowienia i utrzymania ISMS,
jak również do każdego z elementów systemu (rys. RR).
Rys. RR. Kluczowe założenia projektu ISMS
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zatwierdzenie
przez Zarząd

polityka firmy

oszacowanie
ryzyka

określenie
zakresu

inwentaryzacja
aktywów

przygotowanie
dokumentacji

deklaracja
stosowania

szkolenia i
świadomość

wdrożenie
ISMS

PLANUJ

monitorowanie,
przegląd,
sprawdzanie i
audity

procedury
zarządzania
incydentami

WYKONAJ

identyfikacja i
wdrożenie
usprawnień

SPRAWDŹ

DZIAŁAJ

Źródło: m.in. Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 63
Literatura i praktyka związana z ISMS podpowiada konieczne etapy wdrażania systemu (rys.
EEEE).
Rys. EEEE. Etapy wdrażania ISMS (ISO/ IEC 27001)
1. Zakup standardu

2. Rozważenie szkolenia

3. Zebranie zespołu,
uzgodnienie strategii

10. Identyfikacja celów i środków
kontroli
11. Zdefiniowanie polityk,
procedur i standardów wdrożenia
kontroli

18. Złożenie aplikacji

19. Spotkanie z klientem
12. Opracowanie i wdrożenie
polityki, standardów i procedur

4. Zdefiniowanie zakresu

20. Ocena wstępna
13. Skompletowanie wymagań
dokumentów ISMS

5. Przegląd opinii doradczych

6. Identyfikacja aktywów
informacji

17. Uzgodnienie warunków

21. Etap 1: Przegląd
dokumentacji

14. Audit i przegląd ISMS
22. Etap 2: Audit waściwy
15. Wybór certyfikatora

7. Ocena aktywów informacji

23. Potwierdzenie
zarejestrowania

16. Zapytanie wstępne
8. Ustalenie ryzyk

24. Nadzór i audity okresowe

9. Polityka i ustalenie
środków kontroli

Źródło: m.in. Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 217
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Cały

proces

ustanowienia

Systemu

Zarządzania

Bezpieczeństwem

Informacji

jaki

przedstawia model zaprezentowany w normie ISO/IEC 27001:2005 składa się z 8 etapów. Został
on ujęty w punkcie 4.2 Ustanowienie ISMS, wyżej wymienionego standardu. Schematycznie
przedstawia to poniższy rysunek.
Rysunek 4. Etapy ustanawiania ISMS
A. Zdefiniować zakres i granice ISMS

B. Zdefiniować politykę ISMS

C. Określić podejście do szacowania ryzyka

D. Określić ryzyka

E. Analizować i oceniać ryzyka

F. Zidentyfikować i ocenić warianty
postępowania z ryzykiem
G. Wybrać cele stosowania zabezpieczeń i
zabezpieczenia

H. Przygotować deklarację stosowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie normy ISO/IEC 27001.
M.E. Whitman oraz H.J. Mattord zdecydowanie opowiadają się za niezbędnością zastosowania
cyklu w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
Rys. GGGG. Przewodnik do zarządzania ryzykiem
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Rozwinięcie karty ryzyka
Pomiar efektywności
środków kontroli

Plan zbierania danych
Zebranie danych o ryzyku
Priorytetyzacja ryzyka

Promiar
efektywności
programu

Oszacowanie
ryzyka

Wdrożenie
środków
kontroli

Podejście całościowe
Działania ochronne o
charakterze dogłębnym

Proces
podejmowania
decyzji

Zdefiniowanie wspomagania
funkcjonalnego
Wybór możliwych środków kontroli
Przegląd rozwiązań
Oszacowanie redukcji ryzyka
Oszacowanie kosztów wybranych
rozwiązań
Wybór strategii mitygacji

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 326
Niniejszy przewodnik do zarządzania ryzykiem jest implikacją filozofii Deminga doskonale
odnoszącej się do budowy, wdrażania, utrzymania i doskonalenia ISMS.
A. Zdefiniowanie zakresu i granic ISMS
Punktem

początkowym

do

ustanowienia

Systemu

Zarządzania

Bezpieczeństwem

Informacji jest określenie i zdefiniowanie zakresu i granic systemu zarządzania. Powinno to być
oparte o charakterystykę i specyfikę prowadzonej działalności organizacji, włączając w to
lokalizację, aktywa, technologię. W przypadku jakichkolwiek wyłączeń, czy to w postaci komórek
organizacyjnych, części, wydziałów, działów organizacji czy wykonywanych procesów, taki stan
rzeczy powinien być szczegółowo opisany i uzasadniony.
B. Zdefiniowanie polityki ISMS
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji. Dokładnie określona polityka bezpieczeństwa informacji w firmie jest podstawą dla
strategii bezpieczeństwa informacji. W każdej firmie powinien się znajdować oficjalny dokument
polityka bezpieczeństwa informacji zawierający jasną i precyzyjną definicję bezpieczeństwa
informacji

i

związaną

z

nią

politykę

ochrony.

Najwyższe

kierownictwo

organizacji

jest

zobowiązane do jasnego i precyzyjnego prezentowania swojego poparcia dla założeń polityki oraz
ich wdrożenia.
Dokument polityka bezpieczeństwa informacji powinien być dostępny dla wszystkich osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za realizowanie koncepcji ochrony danych i systemu. Najwyższe
kierownictwo powinno wystosować oficjalne pismo skierowane do wszystkich pracowników
przedsiębiorstwa informujące o obowiązujących bądź realizowanych założeniach. Norma ISO/IEC
27001 określa 5 elementów, które polityka powinna spełniać.
§

Musi

wyznaczać

ogólny

kierunek

i

definiować

zasady

działania

w

odniesieniu

do

bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo polityka powinna zawierać ramy dla ustalania celów
niniejszej polityki.
§

Powinna brać pod uwagę cele biznesowe (m. in. wynikające z umów zobowiązania dotyczące
bezpieczeństwa, wymagania klienta), wymagania prawne lub o charakterze regulacyjnym.

§

Powinna ustalić zakres i kontekst strategiczny zarządzania ryzykiem, co spowoduje tym
samym, że zostanie ustanowiony konkretny obszar do ustanowienia ISMS.
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§

Powinna określić kryteria, wg których ryzyko będzie szacowane, analizowane i oceniane.

§

Polityka bezpieczeństwa musi być zaakceptowana przez najwyższe kierownictwo.

C. Określenie podejścia do szacowania ryzyka
Następnym działaniem prowadzącym do ustanowienia ISMS jest zdefiniowanie podejścia
do

szacowania

ryzyka

w

organizacji.

Norma

nakazuje

zastosowanie

konkretnej

metody

szacowania ryzyka. Ma to przede wszystkim zagwarantować, że metodyczne podejście do
szacowania ryzyka, pozwoli z jednej strony na porównywanie wyników w czasie, jak również na
powtarzalność rezultatów. Konieczne jest, aby dodatkowo opracować kryteria akceptacji ryzyka i
określić akceptowalne poziomy ryzyk. Norma ISO/IEC 27001 nie określa z jakiej metody
skorzystać, choć przykładowo podaje w uwadze metody szacowania ryzyka omówione w ISO/IEC
TR 13335-3, Information technology – Guidelines for the management of IT Security –
Techniques for the management of IT Security. Do wyboru jest wiele metod szacowania ryzyka,
które zostały opublikowane i są powszechnie wykorzystywane przez organizacje. Niektóre z nich
zostały pozytywnie zweryfikowane przez jednostki certyfikujące, które badają w trakcie audytu
certyfikacyjnego m.in. skuteczność szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji. Oczywiście
możliwe jest stosowanie przez organizacje własnych metod opracowanych na postawie własnych
doświadczeń. Takie podejście jest właściwe dla dużych organizacji, które posiadają odpowiednie
struktury organizacyjne do tego, aby taką metodę opracować i zwalidować. Niewątpliwą korzyścią
tego podejścia jest świadomość metodyki jak i całego procesu szacowania ryzyka przez
wszystkich uczestników biorących udział przy szacowaniu ryzyka bezpieczeństwa informacji.
Oczywiście istnieje zagrożenie, że wypracowana metodyka okaże się nieskuteczne, a firma nie
dostanie rekomendacji przy audycie certyfikacyjnym, co tym samym może skutkować nie
przyznaniem certyfikatu. Dlatego też, małe organizacje ze względu na brak przede wszystkim
zasobów personalnych, nie decydują się na opracowanie własnych metodyk i częściej wybierają
jedną z wielu już dostępnych, pozytywnie zaaprobowanych przez audytorów podczas audytów
certyfikacyjnych.
D. Określenie ryzyka
Celem tego etapu jest zidentyfikowanie wszystkich aktywów znajdujących się w zakresie
ISMS oraz wskazanie właścicieli tych aktywów.
Rys. FFFF. Proces identyfikacji ryzyka

Zaplanuj i zorganizuj proces

Przypisz wartość lub
współczynnik wpływu dla
aktywów

Stwórz system zawierający
kategorie

Oszacuj prawdopodobieństwo
dla podatności

Dokonaj inwentaryzacji
aktywów

Oblicz współczynnik ryzyka dla
aktywów

Zidentyfikuj zagrożenia

Dokonaj wstępnego przeglądu
środków kontroli

Określ podatność aktywów

Skompletuj dokumentację
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Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 261
W tym miejscu należy wyjaśnić dwa pojęcia, ponieważ norma bardzo szeroko traktuje powyższe
terminy. Aktywa mogą być rozumiane w trzech znaczeniach:
§

aktywa informacyjne: (zbiory danych, pliki z danymi, dokumentacja systemu, instrukcje
użytkownika, materiały szkoleniowe, procedury eksploatacyjne, plany ciągłości działania,
back-up'y),

§

aktywa oprogramowania: (oprogramowanie aplikacyjne, oprogramowanie systemowe,
programy narzędziowe i użytkowe),

§

aktywa fizyczne: (sprzęt komputerowy, sprzęt komunikacyjny, nośniki magnetyczne, inny
sprzęt techniczny, meble, pomieszczenia).
Określenie „właściciel” natomiast należy rozumieć jako osobę lub podmiot, który ma

zatwierdzoną kierowniczą odpowiedzialność za nadzorowanie produkcji, rozwój, utrzymanie,
korzystanie i bezpieczeństwo aktywów. Pojęcie to nie oznacza, że osoba ta rzeczywiści posiada
jakiekolwiek prawa własności do aktywów.125
Na tym etapie należy również zidentyfikować zagrożenia i podatności. Przy identyfikacji
można się posłużyć różnymi kluczami i przewodnikami, które metodycznie nie pozwolą na
pominięcie żadnego z obszarów działalności organizacji. Dodatkowo należy przeanalizować skutki
utraty trzech cech bezpieczeństwa: poufności, integralności i dostępności w odniesieniu do
aktywów.
M.E. Whitman, H.J. Mattord zwracają uwagę na konieczność sprzężenia zagrożeń, aktywów
informacyjnych

oraz

zabezpieczeń.

Rys.

KK

przedstawia

macierz

powiązań

niniejszych

elementów.126
Rys. KK Macierz zagrożeń, aktywów informacyjnych oraz zabezpieczeń
Aktyw 1
Zagrożenie 1
Zagrożenie 2
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Zagrożenie n
Priorytety
zabezpieczeń

Aktyw 2

1

•••

2

•••

•••

3

•••

•••

4

•••

•••

Aktyw n

5

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 37
E. Analiza i ocena ryzyka
Po identyfikacji ryzyka należy skoncentrować się jego analizie i ocenie. Konieczne jest w
tym miejscu oszacowanie potencjalnych szkód i strat biznesowych w organizacji, które mogą
powstać z naruszenia bezpieczeństwa. Naruszenie bezpieczeństwa należy rozpatrywać jako utrata
poufności, integralności i dostępności aktywów. Kolejnym krokiem jest oszacowanie realnego
125
PN ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, PKN, 2007, s. 11
126
Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information Security,
Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 37
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prawdopodobieństwa zdarzenia się incydentu bezpieczeństwa (naruszenia bezpieczeństwa) w
świetle istotnych zagrożeń, podatności, konsekwencji związanych z tymi aktywami oraz aktualnie
wdrożonymi zabezpieczeniami. Na podstawie wybranej metody szacowania ryzyka określić
poziom ryzyka. O tym czy dane ryzyko jest dla nas istotne, czy nie decydować będzie kryterium
akceptacji, czyli

z góry ustalony poziom ryzyka dla którego ryzyka znajdujące się w danym

przedziale są akceptowalne. Wszystkie ryzyka znajdujące się powyżej progu akceptowalności są
ryzykami nieakceptowanymi dla organizacji. Dla tych ryzyk wymaga się zaplanowania i wykonania
konkretnych działań.
F. Identyfikacja i ocena wariantów postępowania z ryzykiem
Dla

ryzyk

akceptowalności)

nieakceptowanych
norma

ISO/IEC

przez

organizację

27001:2005

zaleca

(ryzyka

podjęcie

które
działań.

przekraczają
Możliwe

próg

działania

obejmują:
§

Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń;

§

Poznanie i zaakceptowanie ryzyk, w sposób świadomy i obiektywny, przy założeniu, że jasno
spełniają warunki wyznaczone w polityce organizacji oraz kryteria akceptowania ryzyk;

§

Unikanie ryzyk;

§

Przeniesienie związanych ryzyk biznesowych na innych uczestników, np. ubezpieczycieli,
dostawców.127

M.E. Whitman oraz H.J. Mattord zwracają uwagę na definiowanie stref zabezpieczeń w odniesieniu
do: ludzi, systemów, sieci i internetu.128
Rys. AA. Sfery bezpieczeństwa (zabezpieczeń)

127
PN ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, PKN, 2007, s. 12
128
Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 342
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zwolnienie

SFERY OCHRONY

systemy
monitorowania

planowanie
bezpieczeństwa
(IR, DR, BC)

patche i upgrade
administracja
IDS

edukacja i
szkolenia

firewall
INFORMACJE

sieć IDS

ludzie

serwery
zastępcze
poltyka i prawo

kodowanie

SYSTEMY

backup

SIECI
INTERNET

kontrola dostępu
technologia

ludzie

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 342
Uogólniając niniejszy podział chodzi o klasyfikację w odniesieniu do: ludzi oraz technologii.
Przytaczają jako konieczne zabezpieczenia, m.in.: planowanie, edukacje i szkolenie, polityki,
kontrole dostępu, backupy, kodowanie, serwery zastępcze.
G. Wybór celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
System zarządzania bezpieczeństwem informacji opisany w standardzie zakłada z góry, że
wszystkie postulaty i wymogi określone w jego treści zostaną całkowicie spełnione przez
organizacje. W ten sposób jest możliwa porównywalność budowanych systemów bezpieczeństwa.
W normie ISO/IEC 27001 w załączniku A zostało sformułowanych 39 celów zabezpieczeń i 133
zabezpieczeń uszeregowanych kolejno w 10 rozdziałach. Zabezpieczenie stanowi bezwzględne
minimum do którego organizacja musi uwzględnić. Oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń nie
wymienionych w załączniku A, ale pod warunkiem że do wszystkich 133 organizacja się odniosła.
Lista celów i zabezpieczeń sformułowana w załączniku A nie jest wyczerpująca, jednakże zawiera
obszerny opis zabezpieczeń znajdujących powszechne zastosowanie w organizacjach. Organizacje
powinny więc traktować niniejszą listę jako punkt wyjścia do wyboru zabezpieczeń, aby upewnić
się, że żadna istotna opcja zabezpieczeń nie zostanie przeoczona.
Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia powinny być wybrane i wdrożone w
oparciu o wyniki powstałe w procesie szacowania ryzyka. Na decyzje o wyborze i stosowaniu
zabezpieczeń powinny mieć również kryteria akceptacji ryzyka, wymagania prawne, wymagania
nadzoru a także zobowiązania wynikające z umów.
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Konieczne jest ostatecznie zapewnienie skuteczności i efektywności rozwiązań; dlatego niezbędne
jest korzystanie nie tylko z ISO/IEC 27001 ale także z przewodników i dobrych praktyk
zabezpieczeń.
Rys. UU. Osiąganie bieżącej efektywności zabezpieczeń
COBIT
Strategia IT
Orientacja na
bezpieczeństwo

Strategia
bezpieczeństwa
- organizacja
- plan

Bezpieczeństwo taktyczne

ISO/IEC 27001
COBIT
Dobre praktyki

- polityki bezpieczeństwa
- zarządzanie bezpieczeństwem
- zarządzanie użytkownikiem

Bezpieczeństwo
aktywów informacji

ISO/IEC 27001
PAS56
Przewodnik dla
przedsiębiorców
ISO 25999

Ochrona technologii
i ciągłość działania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Osborne M., How to Cheat at Managing Information
Security, Syngress Publishing Inc., Rockland 2006, s. 47
H. Przygotowanie deklaracji stosowania
Ostatnim

ogniwem

procesu

szacowania

ryzyka

bezpieczeństwa

informacji

jest

przygotowanie deklaracji stosowania (statement of applicability), określanej czasami w polskiej
literaturze

przedmiotu

jako

oświadczenie

o

stosowalności.

Deklaracja

stosowania

jest

dokumentem, który jest zbiorem wszystkich zabezpieczeń stosowanych w organizacji. Przybiera
on najczęściej strukturę załącznika A normy ISO/IEC 27001:2005. W dokumencie przywołuje się
wszystkie 39 celów zabezpieczeń i 133 zabezpieczenia, do których organizacja określa stopień,
rodzaj, formę i zakres stosowania wymienionych zabezpieczeń. Należy tutaj zwrócić uwagę na to,
że cele stosowania i zabezpieczenia opisywane w deklaracji stosowania zostały już wcześniej
wdrożone. Oczywiście jeżeli organizacja zdecyduje się na stosowanie innych, dodatkowych
zabezpieczeń niewymienionych w załączniku A, to dokument deklaracja stosowania również
będzie się odnosił do tychże zabezpieczeń.
Możliwe jest natomiast wykluczenie celu stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
wymienionego w załączniku A, przy czym taka informacja wraz z uzasadnieniem wykluczenia
powinna być udokumentowania.
Deklaracja stosowania dostarcza podsumowania dotyczącego postępowania z ryzykiem, a
uzasadnienie jakichkolwiek wyłączeń umożliwia powtórne sprawdzenie, czy żadne zabezpieczenie
nie zostało nieumyślnie pominięte.
2 Wdrożenie i eksploatacja ISMS
Organizacja wdrażająca system zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o
standard ISO/IEC 27001 powinna podjąć szereg działań wynikających z jej wymagań. Warunkiem
niezbędnym jest sformułowanie planu postępowania z ryzykiem. Określać ma on konkretne
działania kierownictwa, zakresy odpowiedzialności oraz priorytety dla zarządzania ryzykami
związanymi z bezpieczeństwem informacji. Po określeniu planu należy go wdrożyć, aby osiągnąć
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ustalone wcześniej cele stosowana zabezpieczeń. To z kolei pociąga za sobą konieczność
rozważenia przydzielenia nowych ról i zakresów odpowiedzialności.
Następnym krokiem jest wdrożenie wszystkich zabezpieczeń wynikających z procesu
szacowania ryzyka, tak aby móc osiągnąć cele stosowania zabezpieczeń. Edycja normy
bezpieczeństwa z 2005 roku dodatkowo nakłada na organizacje wdrażające i posiadające
omawiany w tej pracy system zarządzania bezpieczeństwem informacji obowiązek mierzenia
efektywności wybranych zabezpieczeń i grup zabezpieczeń oraz określania mierników, które mają
być stosowane do oceny efektywności zabezpieczeń, aby otrzymać porównywalne i powtarzalne
rezultaty. Wprowadzenie pomiaru efektywności daje wymierne rezultaty, ponieważ umożliwia
kierownictwu i personelowi określenie czy zabezpieczenia spełniają zaplanowane cele stosowania
zabezpieczeń.
Podczas

procesu

wdrożeniowego

niezmiernie

ważne

jest

prowadzenie

rozmaitych

programów uświadamiających dla pracowników, jak również szeregu szkoleń dla personelu
zajmującego się bezpieczeństwem informacji. Świadomość i odpowiedni poziom kompetencji
pracowników jest krytycznym czynnikiem dla powodzenia projektu wdrożeniowego, gdyż
budowany system będą tworzyć ludzie, którzy w jego ramach będą wykonywali swoją pracę w
organizacji. Każda zmiana, propozycja i plany przyszłe powinny być na bieżące przedstawiane i
przedyskutowane praz wszystkich pracowników.
Ostatnim etapem jest wdrożenie procedur, polityk i dokumentów, które w sposób jasny i
precyzyjny będą określały zasady bezpieczeństwa i wprowadzone rozwiązania w organizacji.
Zastosowanie procedur ma gwarantować powtarzalność działań personelu i rozwiązywanie
problemów związanych z bezpieczeństwem w sposób systemowy. Ma to zapewnić natychmiastowe
wykrycie i reakcje na incydenty związane z naruszeniem

bezpieczeństwa. Wcześniejsze

zaplanowanie ścieżek zgłaszania incydentów, sposobów reagowania i mechanizmów przywracania
czy minimalizacja skutków realizacji ryzyk, umożliwia postępowanie pracowników w sytuacjach
kryzysowych w sposób właściwy dla organizacji, a przede wszystkim mając na uwadze
bezpieczeństwo informacji organizacji.
3 Monitorowanie i przegląd ISMS
Po ustanowieniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jak i po
wprowadzeniu szeregu zabezpieczeń organizacja powinna co jakiś czas monitorować działanie
systemu pod kątem skuteczności wprowadzonych rozwiązań. Standard ISO/IEC 27001:2005
wskazuje na konieczność określenia i ustanowienia procedur monitorowania i dokonywania
przeglądów systemu i wprowadzonych zabezpieczeń biorąc pod uwagę przede wszystkim
kryterium efektywnościowe129. Ma to służyć przede wszystkim stworzeniu takich mechanizmów,
aby

system

mógł

przetwarzania,
oprogramowania,

niezwłocznie

słabości

wykrywać

bezpieczeństwa,

naruszenia

bezpieczeństwa

i

identyfikować:

wszelkie

błędy

w

wynikach

incydenty,

nieprawidłowości

w

działaniu

zakończone

niepowodzeniem

lub

sukcesem.

Zastosowanie mechanizmu ma pozwolić kierownictwu na stwierdzenie, czy działania związane z
bezpieczeństwem są delegowane na odpowiednich pracowników i zostały wdrożone i wykonane za
pomocą odpowiednich środków informatycznych zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki wykorzystaniu
opomiarowania systemu np. poprzez użycie wskaźników możliwe jest wykrycie naruszeń
bezpieczeństwa jednocześnie nie dopuszczając do pojawienia się incydentów bezpieczeństwa.
129

Wg terminologii ISO 9000:2005 efektywność rozumiana jest jako relacja między osiągniętymi
wynikami a wykorzystanymi zasobami.
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Istotne dla skuteczności ISMS jest wykonywanie regularnych przeglądów efektywności
ISMS. Należy przez to rozumieć również przegląd zgodności z polityką i celami ISMS oraz
przegląd stosowanych zabezpieczeń. Do tego powinny być brane pod uwagę wyniki audytów
bezpieczeństwa,

incydentów,

rezultatów

pomiarów

efektywności,

sugestii

oraz

informacji

zwrotnych od wszystkich zainteresowanych stron.
Podczas takiego przeglądu należy dokonać przeglądu szacowania w zaplanowanych odstępach
czasu, przeglądu ryzyka szczątkowego oraz przeglądu poziomów ryzyka akceptowalnego, mając
na uwadze zmiany w organizacji, technologii, celów biznesowych i procesów, zidentyfikowanych
zagrożeń, efektywności wdrożonych zabezpieczeń, zewnętrznych zdarzeń (zmiany prawne,
zmiany regulacji, zmiany w umowach, zmiany o charakterze społecznym).
Tab. X obrazuje przykładowe wskaźniki związane z monitorowaniem ISMS.
Tab. X. Propozycja wskaźników/ celów związanych z ISMS
Lp.

Nazwa wskaźnika

Wskaźniki incydentów
1
Wskaźnik incydentów
bezpieczeństwa

2

Wskaźnik zgłoszeń
przypadków złego
funkcjonowania
oprogramowania
3
Wskaźnik incydentów
bezpieczeństwa
wymagających niezwłocznego
poinformowania Centrum
Alarmowego po godzinach
pracy
4
Wskaźnik incydentów
związanych z awarią systemu
wymagającą interwencji
administratorów sieci
5
Wskaźnik incydentów
bezpieczeństwa związanych z
włamaniem się do systemu IT
firmy, a także prób włamania
Wskaźniki ryzyka, informacji
6
Wskaźniki ryzyka informacji

7

Wskaźnik liczby informacji
chronionych przez firmę

8

Liczba dokumentów
szyfrowanych

Bezpieczeństwo osobowe
9
Wskaźnik liczby wejść do
pomieszczeń firmy osób z
zewnątrz

Formuła

Wartość
oczekiwana

Częstotliwość

Liczba incydentów
bezpieczeństwa w danym
roku/ liczba incydentów
bezpieczeństwa w roku
poprzednim
Liczba zgłoszeń przypadków
złego funkcjonowania
oprogramowania

<1

Kwartalnie,
Półrocznie

minimalizacja

miesięcznie

Wskaźnik incydentów
bezpieczeństwa
wymagających niezwłocznego
poinformowania Centrum
Alarmowego po godzinach
pracy
Liczba incydentów związanych
z awarią systemu
wymagającą interwencji
administratorów sieci
liczba incydentów
bezpieczeństwa związanych z
włamaniem się do systemu IT
firmy, a także prób włamania

minimalizacja

miesięcznie

minimalizacja

miesięcznie

minimalizacja

miesięcznie

Wartości obecne
oszacowanych ryzyk
informacji / poprzednie
wartości oszacowanych ryzyk
informacji
Liczba informacji chronionych
przez firmę w bieżącym roku
/ Liczba informacji
chronionych w roku
poprzednim
Liczba dokumentów
podlegających szyfrowaniu w
danym roku / liczba
dokumentów podlegających
szyfrowaniu w roku
poprzednim

minimalizacja
<1

Półrocznie,
rocznie

=1

Półrocznie,
rocznie

>1

Półrocznie,
rocznie

liczba wejść do pomieszczeń
firmy osób z zewnątrz w
bieżącym miesiącu / liczba
wejść do pomieszczeń firmy
osób z zewnątrz w miesiącu

minimalizacja
<1

Miesięcznie
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10

11

12

13

Wskaźnik niepoprawnego
użycia kart dostępu do
pomieszczeń obszaru
bezpiecznego
Wskaźnik liczby pracowników
firmy przeszkolonych z
zakresu ISMS firmy
Wskaźnik liczby
współpracowników firmy
przeszkolonych z zakresu
ISMS firmy
Wskaźnik rotacji pracowników

Wskaźnik finansowy
14
Wskaźnik poziomu kosztów
związanych z utrzymaniem i
rozwojem ISMS

poprzednim
Liczba niepoprawnego użycia
kart dostępu do pomieszczeń
obszaru bezpiecznego

minimalizacja

miesięcznie

Liczba pracowników
przeszkolonych z zakresu
ISMS firmy/liczba
pracowników ogółem
Liczba współpracowników
przeszkolonych z zakresu
ISMS firmy/liczba
współpracowników ogółem
Liczba nowo zatrudnionych
pracowników / liczba
pracowników zwolnionych i
tych, którzy opuścili miejsce
pracy z różnych przyczyn

1

Półrocznie,
rocznie

1

Półrocznie,
rocznie

1

Kwartalnie,
półrocznie

Koszt w danym roku/koszt w
roku ubiegłym

minimalizacja

Miesięcznie,
kwartalnie

Źródło: Opracowanie własne.
4 Utrzymanie i doskonalenie ISMS
Po przeprowadzeniu działań monitorujących i dokonaniu przeglądu systemu zarządzaniu
bezpieczeństwem informacji należy przystąpić do etapu, w którym to można wdrażać w ISMS
zidentyfikowane udoskonalenia. Mogą one być wynikiem pochodzącym z kilku źródeł:
§

przeprowadzone audyty wewnętrzne ISMS, na których to znaleziono spostrzeżenia audytowi i
zaklasyfikowane je jako obserwacje130 lub niezgodności131,

§

określone działania korygujące i zapobiegawcze,

§

wyniki z procesu szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.

Wdrożony, dojrzały system zarządzania bezpieczeństwem informacji to układ wielu działań,
przenikających się procesów i elementów (rys. EE).
Rys. EE. Model utrzymania ISMS

130
obserwacja – stwierdzenie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności w przyszłości w
ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wskazanie możliwości poprawy i
usprawnienia tego systemu lub jednego z jego elementów. Na podstawie ISO 19011:2002,
Guidelines for quality and/or enviromental management systems audyting, ISO, 2002.
131
niezgodność - brak lub nieskuteczne wdrożenie jednego lub większej ilości elementów normy
ISO 27001:2005. Działanie rażąco niezgodne z wymaganiami prawa lub rażąco niezgodne z
zapisami regulującymi działalność organizacji (dokumentacja ISMS, Regulamin Organizacyjny,
zarządzenia wewnętrzne itp). Za niezgodność uznaje się zarówno pojedynczy incydent jak i
szereg podobnych incydentów (zbiór niezgodności), które wzbudzają poważne wątpliwości czy
wdrożone zabezpieczenia spełnia spełniają odpowiednie wymagania, PN ISO/IEC 27001:2007
Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem
informacji – Wymagania, PKN, 2007
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MONITORING WEWNĘTRZNY
przegląd
architektury
systemu

MONITORING ZEWNĘTRZNY

odciski palców

kontrola zmiany
IT

sprzedawcy
skanowanie wagi ciała
wewnętrzne
monitorowanie
środowiska

GOTOWOŚĆ I
PRZEGLĄD

publiczne
źródła
internetowe

IDS

planowanie
programu
bezpieczeństwa
informacji

zewnętrzne
monitorowanie
środowiska

organizacje
certyfikujące

projekty
bezpieczeństwa
informacji

przegląd
polityki

PLANOWANIE I
SZACOWANIE
RYZYKA
gotowość i
przegląd
IRP-DRP-BCP

oszacowanie
ryzyka
operacyjego

projekty IT

OSZACOWANIE PODATNOŚCI
ORAZ NAPRAWA

testowanie
oprogramowania

ryzyko,
zagrożenie,
atak

naprawa

podatność
DB

oszacowanie podatności internetu
oszacowanie podatności internetu
walidacja platformy bezpieczeństwa
oszacowanie podatności wireless
oszacowanie podatności wireless

Źródło: por. Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 51
M.E. Whitman oraz H.J. Mattord zwracają uwagę w szczególności na132:
§

monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny,

§

planowanie i szacowanie ryzyka,

§

szacowanie podatności oraz naprawy

§

gotowość i przegląd.
Działania podejmowane w celu doskonalenia systemu muszą być każdorazowo podane do

wiadomości wszystkim zainteresowanym stronom na odpowiednim poziomie szczegółowości.
Dodatkowo organizacja powinna zapewnić, że wprowadzone udoskonalenia osiągną zamierzone
cele.
4.1 Identyfikacja informacji i zagrożeń
Proces identyfikacji stanowi integralną część procesu szacowania ryzyka informacji.
Identyfikacją powinny zostać objęte zagrożenia i podatności, który występują w organizacji.
Liczba zagrożeń nie jest zamknięta. Każdego dnia pojawiają się nowe. Związane jest to
bezpośrednio z rozwojem technologii, techniki, oprogramowania, sprzętu, Internetu, sieci,
telekomunikacji itd. Dostępnych jest wiele metod i technik dzięki którym można poprawnie
zidentyfikować wszystkie obszary, gdzie zagrożenia i podatności mogą wystąpić.

132

Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 51
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Identyfikacja informacji natomiast polega na zidentyfikowaniu wszystkich informacji
występujących w danej instytucji. Takie działanie umożliwi przegląd wszystkich informacji
występujących w organizacji. Przy identyfikowaniu pojawia się zawsze ten sam dylemat, czy
wypisywać wszystkie informacje z nazwy, czy zestawiać informacje w grupy informacji, które
pełnią tę samą funkcję. Niestety nie ma złotego środka. W pewnych organizacjach wskazane jest,
aby identyfikacja była bardzo szczegółowa ze względu na specyfikę prowadzonego biznesu, a w
innych z kolei organizacjach wystarczy poziom ogólny. Decyzja co do stopnia szczegółowości
należy do każdej z organizacji.
Przykładowymi

informacjami

w

organizacji

są:

dokumenty

rachunkowe,

plany

strategiczne, plany operacyjne, plany taktyczne, informacje o dostawcach, informacje o klientach,
informacje o pracownikach, informacje finansowe, informacje o zasobach (technologie, patenty,
oprogramowanie),

wydruki

kodu

źródłowego,

wygenerowane

bazy

danych,

dokumentacja

systemowa: (dok. ISO 9001, BHP, plan utrzymania ciągłości działania, instrukcje użytkowników,
wyniki audytów, kontroli, przeglądów, raporty, plany awaryjne, plany działań korygujących i
zapobiegawczych,

procedury,

procedury

reakcji

firmy

na

otoczenie),

korespondencja

z

dostawcami, klientami, umowy, informacje o zabezpieczeniach systemowych i fizycznych,
informacje o zagospodarowaniu terenu, materiały szkoleniowe generowane przez firmę, patenty
otrzymane, dokumenty własności intelektualnej pracowników, informacje należące do osób
trzecich itp.
Typów informacji funkcjonujących w firmie można wymieniać bez końca. Liczba różnych
typów informacji jest ogromna, dlatego na samym początku należy zdefiniować poziom
szczegółowości, aby nie poświęcić na identyfikację informacji zbyt wiele czasu. Najprościej i dla
większej przejrzystości można posłużyć się prostymi tabelami, które będą zawierać i grupować
informacje.
Tabela 4. Tabela identyfikacji informacji
Lp.

Grupa informacji

1
2
3
4
5
6

Analizy
Analizy
Analizy
Dane finansowe
Dane finansowe
Dane finansowe

Nazwa informacji
Analiza badania rynku
Analiza działań korygujących i zapobiegawczych
Analiza inform. zwrotnych od Klientów
Delegacje pracowników - wypełnione druki
Dokumentacja dotycząca kredytów bankowych
Dokumenty płatności

Źródło: Opracowanie własne.
Przy konstruowaniu tabeli należy mieć na uwadze, że poszukiwanymi informacjami są
wszystkie dokumenty w formie zarówno wydrukowanej, pisemnej, elektronicznej, plików audyo,
wideo i innych. Należy uwzględnić wszystkie informacje powstające w procesach związanych z
zarządzaniem jakością, pracownikami, rachunkowością, planowaniem, BHP, marketingiem itp.
Ułatwieniem w identyfikowaniu informacji może być ustalenie wszystkich informacji tworzonych i
wykorzystywanych w procesach wykonywanych dotychczasowo w ramach systemu zarządzania
czy zarządzania zasobami. I tak np. informacje powstające w procesie to:
§

dokumenty systemowe, zapisy, instrukcje, procedury, itd.

§

informacje będące efektem procesu (reklama, spisy, bazy danych, formularze itd.)

§

informacje uzyskiwane na wejściu (np. od Klientów, od firm zewnętrznych, od innych
działów)

§

informacje uzyskiwane przekazywane do innych procesów (na wyjściu)
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Niewątpliwie proces identyfikowania informacji i zagrożeń jest czasochłonny i kosztowny.
Pominięcie tego etapu jest natomiast niemożliwe dla przeprowadzenia procesu szacowania
ryzyka.
4.2 Klasyfikacja informacji
Następnym etapem w procesie szacowania ryzyka jest określenie ważności informacji z
punktu widzenia różnych czynników istotnych dla instytucji oraz jej rynkowego sukcesu. Jest to
przykładowo: konieczność posiadania przez instytucję danych informacji z powodu wymagań
prawnych, zobowiązań kontraktowe, inne umowy, czy chociażby przydatności dla celów
zarządzania.
T.R. Peltier proponuje przed przyjęciem określonego klucza klasyfikacji informacji
przeanalizować ich znaczenie w kategoriach: informacje poufne, informacje publiczne i do użytku
wewnętrznego.133
Rys. E. Podział klasyfikacyjny informacji
100% wszystkich informacji organizacji

informacje
poufne

10%

80%
informacje do użytku
wewnętrznego

10%

informacje
publiczne

Źródło: Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. Guidelines for Effective
Information Security Management, Auerbach Publication, Boca Raton, 2002, s.82
Wybiegając nieco do przodu, można także koncepcję T.R. Peltier’a dotyczącą kryteriów informacji
i zabezpieczeń.134
Rys. P. Kryteria klasyfikacji informacji i zabezpieczeń

133
Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. Guidelines for Effective Information
Security Management, Auerbach Publication, Boca Raton, 2002, s.82
134
Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. A Practioner`s Reference, 2nd
edition, Auerbach Publication, Boca Raton, 2004, s. 265
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proces decyzyjny
czy informacje mogą
być dostępne na
publicznej domenie?

klasyfikacja

zabezpieczenia

tak

publiczne

nie wymagane

tak

do użytku
wewnętrznego

narzędzia nadzoru dostępu
zewnętrznego

nie
czy wszyscy
pracownicy mogą mieć
do nich dostęp?
nie
narządzia nadzoru
wewnętrznego i
zewnętrznego

poufne

Źródło: Peltier T.R., Information Security Policies and Procedures. A Practioner`s Reference, 2nd
edition, Auerbach Publication, Boca Raton, 2004, s. 265
Ważność informacji można nadać w różny sposób. Mogą to być 2 metody:
§

subiektywne np. dyrektor czy prezes sam decyduje, które informacje są ważne, a które nie.

§

obiektywne, które używają do nadawania istotności (ważności) odpowiednich narzędzi.

Narzędzia mogą być tabelaryczne lub w postaci specjalnych programów komputerowych. Wybór
metody klasyfikacji informacji należy do organizacji i to ona będzie ponosiła konsekwencje
przeprowadzonej klasyfikacji informacji.
Rezultat z przeprowadzonej klasyfikacji informacji umożliwia zidentyfikowanie informacji
najistotniejszych dla instytucji, które należy poddać wnikliwszym obserwacjom, a także takich
które w danym momencie nie wymagają ochrony, ale powinny być monitorowane z punktu
widzenia zmian ich ważności oraz istotności.
Takim przykładem do konstruowania systemu klasyfikowania informacji, danych, sprzętu
może posłużyć rozwiązanie amerykańskich sił zbrojnych („Trusted Computer Standards Evaluation
Criteria”, znanym także jako „Orange Book”).
Klasyfikacja informacji jest pierwszym z najważniejszych działań podejmowanych przy budowie
ISMS,

bowiem

poszczególne

kategorie

informacji

będą

związane

z

różnymi

czynnikami

kształtującymi zarządzanie ich bezpieczeństwem. Kategoryzacja informacji ma charakter umowny
– musi być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistego znaczenia informacji.
Rys. QQ. Czynniki kształtujące zarządzanie ryzykiem informacji strategicznych
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zaufanie klienta

efektywność
wewnętrzna

zgodność
z regulacjami

ISMS

zewnętrzne
zabezpieczenie ryzyk

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J., Readings and Cases in the Management of Information
Security, Thomson Course Technology, Boston 2006, s. 28
W praktyce rozwiązań systemowych zarządza się ryzykiem kategorii (grup) informacji, a nie
pojedynczymi informacjami.
4.3 Szacowanie ryzyk
Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji powinno być poprzedzone wyborem
odpowiedniej metody szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji. Obecnie istnieje wiele
metodyk z tego zakresu.
Głównym celem szacowania ryzyka jest możliwość hierarchizacji wyników tj. ryzyk i
wyznaczenie poziomów akceptowalności, czyli progów od których organizacja decyduje się
wszczęcie postępowania z ryzykiem i wyznaczeniu odpowiedniego planu minimalizującego ryzyko.
Metody szacowania ryzyka bezpieczeństwem zostaną szczegółowo opisane w rozdziale
trzecim.
4.4 Postępowanie z ryzykiem (plan minimalizacji ryzyka)
Po oszacowaniu ryzyka i jego ocenie poprzez kryteria akceptowalności, następnym
krokiem jest postępowanie z ryzykiem. Ryzyko może być minimalizowane, jednak każdorazowe
jego pomniejszanie znacznie zwiększa koszt wprowadzania zabezpieczenia minimalizującego
ryzyko. Dlatego organizacje powinny zająć się ryzykami które zostały oszacowane najwyżej i w
stosunku do nich, opracować plany minimalizujące lub ograniczające ryzyko.
Istnieją cztery sposoby postępowania z ryzykiem:
1. wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń;
2. poznanie i zaakceptowanie ryzyk, w sposób świadomy i obiektywny,
3. unikanie ryzyka;
4. przeniesienie ryzyk na innych uczestników, np. ubezpieczycieli, dostawców.135
Etapem końcowym jest opracowanie raportu, który dokumentuje cały proces szacowania ryzyka
bezpieczeństwa

informacji

i

określa

niezbędne

działania

minimalizujące

ryzyka

(plany

minimalizacji ryzyka).
4.5 Plan ciągłości działania
135

PN ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, PKN, 2007, s. 12
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Szybkie wyjście z kryzysu i odzyskanie pełnej zdolności produkcyjnej (świadczenie usługi)
jest niezbędne dla przetrwania w każdym biznesie. Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w
sytuacjach krytycznych jest trudne ze względu na towarzyszący działaniom stres. Pomyłka i
niezdecydowanie mogą pociągnąć za sobą długotrwałe przerwy w pracy. Dlatego też, wcześniej
powinny być określone priorytety dotyczące sprzętu, dokumentacji oraz osób odpowiedzialnych.
Należy również wskazać lokalizację zastępczą dla wznowienia produkcji oraz sporządzić
odpowiednie umowy.
Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management - BCM) to
podejście

do

prowadzenia

działalności

organizacji

w

sposób

pozwalający

na

utrzymanie

określonego poziomu dostarczania produktów lub świadczenia usług w przypadku wystąpienia
wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu procesów organizacji.
M.E. Whitman oraz H.J. Mattord proponują analizę działań dotyczącą zapewnienia ciągłości
działania w oparciu o etapy (rys. FF):
§

analiza wpływu na działalność,

§

planowanie zarządzania incydentami,

§

planowanie odtworzenia,

§

zarządzanie ciągłością działania.

Rys. FF. Hierarchia planowania ciągłości działania

plan ciągłości

analiza
wpływu na
działalność

planowanie
zarządzania
incydentami

planowanie
odtwarzania
awaryjnego

planowanie
ciągłości
biznesu

Źródło: m.in. Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s.64
Rys. GG. Główne zadania w planowaniu awaryjnym
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analiza wpływu na
działalność (BIA)

planowanie zarządzania
incydentami

planowanie
odtworzenia

zarządzanie ciągłością
biznesu

identyfikacja i
priorytetyzacja zagrożeń

planowanie

plan
odtworzenia

ustanowienie
strategii
ciągłości

zarządzanie
kryzysowe

plan ciągłości

analiza działalności
wykrywanie
scenariusze ataków
reakcja

oszacowanie
potencjalnych strat

działania
odtworzeniowe

obejście
incydentu

plan komunikacji

zarządzanie
ciągłością

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 65
W ramach każdego etapu wskazać można konkretne działania (rys. GG).
Motywacją do zarządzania ciągłością działania są nie tylko wymogi wynikające z przepisów
prawa, ale przede wszystkim świadomość, że kontrolowanie tego obszaru wpływa pozytywnie na
wartość organizacji, wizerunek i możliwość osiągania wytyczonych celów. Zarządzanie ciągłością
działania polega na identyfikacji zagrożeń dla funkcjonowania organizacji i opracowaniu sposobów
postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą zakłócić to funkcjonowanie.
Zdarzenia, które mogą spowodować zakłócenie działania organizacji to nie tylko
powodzie, pożary lub inne katastrofy, ale także mniej spektakularne chociażby opóźnienia w
dostawie surowców. Rozważyć należy również wypadki nie oddziałujące bezpośrednio na
organizację, które także mogą powodować znaczne zakłócenia w pracy.
Całościowe bezpieczeństwo organizacji należy postrzegać w aspekcie bezpieczeństwa
fizycznego, osobowo-organizacyjnego, prawnego oraz informatycznego. Odpowiednie zarządzanie
tymi

obszarami

zapewnia

skuteczną

ochroną

informacji,

która

stanowi

istotny

element

funkcjonowania organizacji. Mając na uwadze, że większość informacji przetwarzana jest w
systemach

teleinformatycznych

i

jednocześnie

nie

mając

pewności,

co

do

skuteczności

mechanizmów wdrożonych w celu zapewnienie ich bezpieczeństwa, zaleca się przeprowadzenie
audytu bezpieczeństwa organizacyjno-informatycznego.
System zarządzania ciągłością działania powinien być konstruowany w oparciu o wytyczne
normy PAS-56 – uznanego na świecie standardu w zakresie zarządzania ciągłością.
Plan ciągłości działania w sytuacji awaryjnej lub zagrożenia powinien być dostępny i
zrozumiały dla wszystkich pracowników organizacji umożliwia podjęcie szybkiej i odpowiedzialnej
akcji, dzięki której można skutecznie ograniczyć rozwój awarii i zminimalizować groźne skutki dla
człowieka i środowiska, a także w znacznym stopniu zmniejszyć straty materialne.
Pierwszym, najważniejszym krokiem w procesie planowania ciągłości biznesu jest
identyfikacja zagrożeń, które mogą zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kolejny krok to
utworzenie

planów

awaryjnych

na

wypadek

zajścia

zidentyfikowanych

zagrożeń.

Dobrze

skonstruowany plan awaryjny w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa firmy oraz
pozwala ograniczyć straty wynikające z realizacji ryzyka oraz zachować ciągłość działania.
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Plan ciągłości działania składa się z dwóch zasadniczych części:
§

bezpośrednie procedury działania w chwili wystąpienia zagrożenia – tzw. Plan Reagowania w
Sytuacji Zagrożenia (Plan Reagowania)

§

kierunki działania dla umożliwienia przywrócenia normalnej organizacji pracy – tzw. Plan
Przywracania
Kluczowym

elementem

planu

reagowania

jest

wskazanie

osób,

które

odbierają

zawiadomienie o zagrożeniu i podejmują odpowiednie kroki w zależności od rodzaju zagrożenia.
Kluczowym elementem planu przywracania jest wskazanie postępowania po wystąpieniu danego
rodzaju zagrożenia w celu przywrócenia funkcjonowania firmy.
Także wdrożenie planu postępowania awaryjnego wymaga podjęcia przemyślanych
kroków. M.E. Whitman oraz H.J. Mattord proponują w tym względzie procedurę (rys. HH).136
Rys. HH. Schemat wdrożenia planu awaryjnego

IRP

wykrywanie
incydentów

reagowanie na
incydenty

odtwarzanie

rozwiązanie incydentu
przywrócenie działań
i IRP

(jeśli sklasyfikowany jako krytyczny)

postępowanie z
incydentem
krytycznym

DRP

odtworzenie
(odtworzenie działań przez pierwszą linię
wsparcia)

(jeżeli incydent krytyczny wymaga działań poza pierwszą liną wsparcia)

BCP

pojawienie się ataku

eskalacja
funkcjonalna

po ataku (godziny)

działania
alternatywne

po ataku (dni)

Źródło: Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition,
Thomson Course Technology, Boston 2008, s. 93
Ich zdaniem kluczem do zapewnienia skuteczności BCM jest system klasyfikacji incydentów.
5 Charakterystyka metod szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji – koncepcje i
zastosowania
5.1 Ogólna charakterystyka metodyk szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji
Obecnie stosowanych jest kilkadziesiąt metod szacowania i oceny ryzyka bezpieczeństwa
informacji. Ogólnie można je podzielić na 3 grupy:
§

metody ilościowe,

§

metody jakościowe,

§

metody mieszane.

136

Whitman M.E., Mattord H.J, Management of Information Security, second Edition, Thomson
Course Technology, Boston 2008, s. 93
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Podejście jakościowe
Jakościowe szacowanie ryzyka jest najczęściej subiektywną oceną, opartą na dobrych
praktykach i doświadczeniu. Wynikiem takiego szacowania są listy zagrożeń wraz z relatywnym
rankingowaniem ryzyka (niskie, średnie, wysokie). Metody te są bardzo elastyczne i otwarte na
wszelkiego typu modyfikacje. Umożliwiają dzięki temu dostarczenie organizacji szybko i kosztowo
efektywne wyniki w zakresie identyfikacji zagrożeń i stosowania zabezpieczeń. Jednak dzięki
właśnie tej elastyczności, zakres i koszt szacowania może się bardzo różnić. Dlatego w zależności
od dostępnych środków przeznaczonych w budżecie, zakres szacowania ryzyka może się zmieniać
w czasie.
W

analizie

jakościowej

wszelkie

ryzyka

i

potencjalne

skutki

wystąpienia

ryzyka

prezentowane są w sposób opisowy. Polega to na użyciu scenariuszy zdarzeń i określeniu skutków
potencjalnych realizacji ryzyk. Mogą zawierać bardzo dużo szczegółów pomocnych do podjęcia
konkretnych działań i wyboru odpowiednich zabezpieczeń. Powszechnie używane są różne skale
utworzone do opisu konkretnych sytuacji i wszelkich wyjątków.
Korzyści z użycia metod jakościowych
§

kalkulacje i obliczenia (jeżeli występują) są proste i zrozumiałe,

§

w większości nie jest konieczna wycena informacji (jej dostępności, poufności, integralności),

§

nie jest konieczne ilościowe określenie skutków i częstotliwości wystąpienia zagrożeń,

§

nie jest konieczne, aby szacować koszt rekomendowanych sposobów postępowania z
ryzykiem i wyliczać potencjalny zysk/stratę,

§

ogólne wskazanie znaczących obszarów ryzyka, na które konieczne jest zwrócenie uwagi,137

§

możliwość rozpatrywania i uwzględnienia przy szacowaniu takich aspektów jak np. wizerunek
firmy, kultura organizacyjna, wizerunek itp.

§

możliwość zastosowania przy braku konkretnych informacji i danych ilościowych lub
zasobów, które mogłyby być potrzebne przy metodach ilościowych.138

Metody ilościowe
W podejściu ilościowym przy szacowaniu ryzyka najważniejsze jest określeniu dwóch
podstawowych parametrów tj. wartość skutku i prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka.
Skutki mogą być określone przez ocenę wyników zdarzeń lub przez ekstrapolację na podstawie
danych z przeszłości. Konsekwencje mogą być wyrażone w różnych kategoriach (pieniężnie,
technicznie, operacyjnie, zasoby ludzkie).
Jakość całej analizy zależy od dokładności wskazanych wartości i statystycznej walidacji użytego
modelu.139
Korzyści z użycia metod ilościowych:
§

szacowanie i wyniki są obiektywne,

§

wartość informacji (dostępność, integralność, poufność) wyrażana jest w pieniądzu,

137

Will Ozier,67 Risk analysis and assessment, CRC Press LLC 2004
ENISA, Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk
Management/Risk Assessment methods and tools, 2006, s. 22, ze strony www:
http://www.enisa.europa.eu/rmra/files/D1_Inventory_of_Methods_Risk_Management_Final.pdf
139
ENISA, Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk
Management/Risk Assessment methods and tools, 2006,, s. 22-23, ze strony www:
http://www.enisa.europa.eu/rmra/files/D1_Inventory_of_Methods_Risk_Management_Final.pdf
138
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§

wyniki szacowania ryzyka są określane w języku zarządu, mają swój wymiar finansowy i
procentowy.

Ograniczenia metod ilościowych:
§

kalkulacje są wykonywane całościowo, jeżeli nie zostały zrozumiane i wytłumaczone,
kierownictwo może nie ufać wynikom z szacowania ryzyka, traktując je jako rezultat tzw.
czarnej skrzynki,

§

stosowanie metod ilościowych jest niepraktyczne i nieefektywne, kiedy nie używane są
zautomatyzowane narzędzia czy aplikacje informatyczne.

§

konieczne jest gromadzenie wymiernych informacje na temat środowiska IT, zabezpieczeń,
zasobów. 140

Metody mieszane
Zarówno metody ilościowe jak i

metody jakościowe mają swoje słabe strony. Z jednej

strony metody te są zbyt ogólne, niedokładnie identyfikujące wszelkie potrzeby w zakresie
bezpieczeństwa informacji, z drugiej nie dostarczają informacji na temat analizy kosztowej w
zakresie wprowadzenia nowych zabezpieczeń. Z tego względu większość przedsiębiorstw
wykorzystuje kombinację tych dwóch podejść. Wykorzystywane są analizy jakościowe oparte na
metodach scenariuszowych do identyfikowania wszystkich obszarów ryzyka i skutków, przy
równoczesnym użyciu ilościowej analizy do określenia kosztów skutków wystąpienia ryzyka. To
prowadzi oczywiście do znacznego zwiększenia wiedzy na temat procesów realizowanych w
organizacji i uświadomienia przez firmy potencjalnych ryzyk.
5.2 Model wg ISO/IEC 27001:2005
Opisany w poprzednim rozdziale model procesu szacowania ryzyka bezpieczeństwa
informacji jest wzorcowym ujęciem omawianego zagadnienia, propagowanym i opisanym przez
standard ISO/IEC 27001:2005. Opisane są w nim elementy, które powinny się znaleźć przy
konstruowaniu metodyki szacowania ryzyka, natomiast nie jest wyjaśnione, jaki konkretny kszałt
ma przyjąć ostatecznie metodyka. Podejście to jest korzystne z tego względu, że norma
bezpieczeństwa nie narzuca stosowanie organizacji konkretnej jednej metodyki, dając w ten
sposób swobodę wyboru. Jest to uzasadnione przede wszystkim różną wielkością zatrudnienia w
organizacji, specyfiką prowadzonej działalności, obszarem działania, strukturą zatrudnienia itp.
Norma nakazuje jednak wskazanie konkretnej metody szacowania ryzyka. Ma to przede
wszystkim zagwarantować, że metodyczne podejście do szacowania ryzyka, pozwoli z jednej
strony na porównywanie wyników w czasie, jak również na powtarzalność rezultatów. Konieczne
jest, aby dodatkowo opracować kryteria akceptacji ryzyka i określić akceptowalne poziomy ryzyk.
Obecnie istnieją różne metody szacowania ryzyka, które zostały opublikowane i są powszechnie
wykorzystywane przez organizacje. Oczywiście możliwe jest stosowanie przez organizacje metod
własnych opracowanych na postawie własnych doświadczeń. W niniejszym rozdziale zostaną
zaprezentowane najbardziej znane metodyki szacowania ryzyka bezpieczeństwem informacji.
5.3 ISO/IEC TR 13335-3141

140

Will Ozier,67 Risk analysis and assessment, CRC Press LLC 2004
ISO/IEC TR 13335 Technika informatyczna – wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem
systemów informatycznych, ISO, 1999
141
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Norma ISO/IEC 27001 nie określa dokładnie z jakiej najlepiej metody skorzystać, choć
przykładowo podaje w uwadze metody szacowania ryzyka omówione w ISO/IEC TR 13335-3,
Information technology – Guidelines for the management of IT Security – Techniques for the
management of IT Security.
Standard ISO/IEC 13335-3142 wydany w roku 1998, jest częścią pięcioarkuszowej normy
poświęconej

technice

informatycznej

i

jest

zbiorem

wytycznych

(wskazówek)

dla

osób

zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem systemów informatycznych. W arkuszu trzecim
można

znaleźć

sposoby

formułowania

trójpoziomowej

polityki

bezpieczeństwa,

rozwija

problematykę analizy ryzyka, implementacji planu zabezpieczeń i reagowania na incydenty, a
także przedstawia metodyki szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.
Macierz z wartościami predefiniowanymi
Metoda polega na zidentyfikowaniu kluczowych aktywów w organizacji. Następnie należy
wycenić każdy aktyw punktowo (posługując się wartościami od 0 do 5) i zidentyfikować
podatności i zagrożenia (posługując się jakościowymi określeniami N - niski, Ś - średni, W wysoki). Na podstawie tych trzech parametrów (wartość aktywu, poziom podatności i zagrożeń)
za pomocą macierzy z wartościami predefiniowanymi określane jest punktowo ryzyko.
Wartości aktywów oraz poziomy zagrożeń i

podatności są odpowiednio połączone w

macierzy. Dla poszczególnych kombinacji tych trzech parametrów określone są konkretne ryzyka
przyjmujące

wartości

punktowe

w

skali

od

1

do

9.

Przykład

macierzy

z

wartościami

predefiniowanymi zaprezentowany jest w tabeli 5.
Tab. 5. Przykład metody szacowania ryzyka – macierz z wartościami predefiniowanymi
Poziomy
zagrożeń
Poziomy
podatności
0
Wartość
aktywu

Niski

Średni

Wysoki

N

Ś

W

N

Ś

W

N

Ś

W

0

1

2

1

2

3

2

3

4

1

1

2

3

2

3

4

3

4

5

2

2

3

4

3

4

5

4

5

6

3

3

4

5

4

5

6

5

6

7

4

4

5

6

5

6

7

6

7

8

5

5

6

7

6

7

8

7

8

9

Źródło: Norma ISO/IEC TR 13335-3.
Przy każdym analizowanym aktywie, powinny być rozpatrzone wszelkie zagrożenia i
podatności. Czasami istnieją same podatności bez korespondującego z nimi konkretnego
zagrożenia. Wówczas należy przyjąć, że poziom zagrożenia jest niski dla danego aktywu. Dla
przykładu, jeżeli wartość aktywu wynosi 3, zagrożenie jest wysokie a poziom podatności jest
niski, ryzyko przyjmuje wartość 5. Jeżeli wartość aktywu wynosi 2, a na przykład dla modyfikacji
poziom zagrożeń jest niski, a poziom podatności jest wysoki, ryzyko przyjmuje wartość 4.

142

Krajowe jednostki organizacyjne (należące do ISO lub IEC) opracowują normy
międzynarodowe za pośrednictwem komitetów technicznych, prowadzących prace w ramach
określonych obszarach. W zakresie techniki informatycznej ISO i IEC utworzyły Wspólny Komitet
Techniczny ISO/IEC JTC 1. Podstawowym zadaniem komitetów technicznych jest opracowanie
norm międzynarodowych. Zdarza się jednak, że komitet techniczny publikuje raport techniczny
oznaczany symbolem TR.
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Miara ryzyka jako podstawa rankingu zagrożeń
Kolejną metodą zaprezentowana w standardzie ISO/IEC TR 13335 jest ranking zagrożeń.
Punktem początkowym jest identyfikacja wszystkich zagrożeń. Następnie szacowane są dwa
parametry

w skali od 1 do 10: wartość aktywu (koszt wystąpienia incydentu związanego z

bezpieczeństwem informacji) i prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Miarą ryzyka jest
iloczyn tych dwóch parametrów. Przykład zastosowania powyższej procedury ilustruje tabela 6.
Tab. 6. Przykład metody szacowania ryzyka
zagrożeń

Zagrożenia

– miara ryzyka jako podstawa rankingu

Wartość aktywu
Prawdopodobieństwo
(koszt
wystąpienia
wystapienia
zagrożenia
incydentu)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

5
7
3
5
9
10
2
4
6
7

Miara
ryzyka

zagrożeń

20
49
24
45
72
20
10
36
30
28

8
2
7
3
1
8
9
4
5
6

4
7
8
9
8
2
5
9
5
4

Ranking

Źródło: Norma ISO/IEC TR 13335-3.
Szacowanie ryzyka wg procedury pokazanej w tabeli 6 pozwala na porównanie ze sobą
różnych zagrożeń z różniącymi się skutkami i prawdopodobieństwem wystąpienia. Wynikiem
stosowania powyższej procedury jest lista, która szereguje zagrożenia wg rankingu od zagrożenia
najbardziej do najmniej istotnego dla organizacji. W niektórych przypadkach może być konieczne
dołączenie pieniężnej wyceny aktywów przy empirycznej skali.
Szacowanie wartości dla systemów
Następna metoda prezentowana w standardzie kładzie nacisk na zidentyfikowanie
systemów, w skład których wchodzą poszczególne aktywa organizacji. Procedura tej metody
nakazuje określenie wszelkich aktywów wchodzących w skład danego systemu i zidentyfikowanie
wszystkich zagrożeń. Każdy aktyw systemu jest na początku punktowo wyceniany w skali od 0 do
4. Następnie dla każdego aktywu określane są wszelkie poziomy wystąpienia zagrożeń i
podatności w skali (niskie, średnie, wysokie). Posługując się tabelą 7 można wyznaczyć kolejno
tzw. wartość częstotliwości.
Tab. 7. Wyznaczanie wartości częstotliwości
Poziom zagrożeń
Poziomy podatności
Wartość
częstotliwości

Niski

Średni

Wysoki

N

Ś

W

N

Ś

W

N

Ś

W

0

1

2

1

2

3

2

3

4

Źródło: Norma ISO/IEC TR 13335-3.
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Mając dwie wartości tj. wartość częstotliwości i wartość aktywu można określić już miarę
ryzyka dla danego aktywu i danego zagrożenia (tabela 8). Dany aktyw może mieć oczywiście
kilka różnych zagrożeń. Dlatego na końcu trzeba zsumować wszystkie punkty ryzyka dla danego
aktywu
Tab. 8. Wyznaczanie wartości ryzyka na postawie wartości aktywu i wartości
częstotliwości
Wartość aktywu

0

1

2

3

4

0

0

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

2

2

3

4

5

6

3

3

4

5

6

7

4

4

5

6

7

8

Wartość
częstotliwości

Źródło: Norma ISO/IEC TR 13335-3.
Ostatnim etapem procedury jest zsumowanie wszystkich punktów aktywów wchodzących
w skład systemu. To pozwoli określić, który system jest obarczony największym ryzykiem i
powinien być priorytetowo rozpatrzony pod względem zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.
Dla przykładu system X posiada 3 aktywa Al, A2, A3.

Załóżmy, że dla systemu X

zidentyfikowano dwa zagrożenia Tl i T2. Wartość aktywu A1 to 3, A2 to 2, A3 to 4. Jeżeli dla A1 i
T1 prawdopodobieństwo jest niskie, a poziom podatności jest średni, wartość częstotliwości jest 1
(tabela 10). Następnie miara ryzyka w konfiguracji A1/T1 (wartość aktywu 4 i wartość
częstotliwości 1) wyznaczana jest na podstawie tabeli 10 i wynosi 4. Podobnie dla A1/T2, gdzie
prawdopodobieństwo jest średnie, a poziom podatności jest wysoki, miara ryzyka przyjmuje
wartość 6. W tym momencie całkowita wartość dla A1/T jest sumą A1/T1 i A1/T2 i wynosi 10.
Ryzyko dla systemu X jest sumą A1/T + A2/T + A3/T (tabela 9).
W ten sposób mogą być porównywane ze sobą wszelkie systemy występujące w
organizacji, które to składają się z różnych aktywów.
Tab. 9. Przykład metody szacowania ryzyka – miara ryzyka jako podstawa rankingu
zagrożeń
Wartość
aktywu ze
A1/T Częstot
względu na
i
li- wość
określone
zagrożenia
A1/T1 (N-Ś)1
4
A1/T2 (Ś-W)3
6
A1/T=10

Wartość
aktywu ze
A2/T Częstotl
względu na
i
i- wość
określone
zagrożenia
A2/T1 (W-Ś)3
5
A2/T2 (Ś-Ś)2
4
A2/T=11

Wartość
aktywu ze
A3/T Częstotl
względu na
i
i- wość
określone
zagrożenia
A3/T1 (W-W)4
8
A3/T2 (W-Ś)3
9
A3/T=15

Źródło: Norma ISO/IEC TR 13335-3.
Różnicowanie między ryzykiem akceptowalnym a nieakceptowalnym.
Innym

sposobem

miary

ryzyka

jest

identyfikowanie

ryzyka

akceptowalnego

i

nieakceptowalnego. Punktem wyjścia do stosowania tegoż podejścia jest to, że najistotniejsze
jest rankingowanie ryzyka, które jest nieakceptowane i wymaga pilnego podjęcia w stosunku do
niego jakichś działań. Do tego celu stosowana jest macierz, która zawiera oznaczenia A -
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akceptowane ryzyko, N – nieakceptowane ryzyk. Zidentyfikowane wcześniej możliwe szkody
powstałe na wskutek zagrożeń, wraz z informacją na temat częstotliwości wystąpienia stanowią
podstawę do określenia ryzyka. Przykład macierzy zaprezentowany jest w tabeli 10.
Tab. 10. Przykład metody szacowania ryzyka
akceptowalnym a nieakceptowalnym
Wartość szkody

– różnicowanie między ryzykiem

0

1

2

3

4

0

A

A

A

A

N

1

A

A

A

N

N

2

A

A

N

N

N

3

A

N

N

N

N

4

N

N

N

N

N

Wartość
częstotliwości

Źródło: Norma ISO/IEC TR 13335-3.
Organizacja może samodzielnie nakreślić linie między ryzykiem

akceptowalnym

i

nieakceptowalnym.
5.4 OCTAVE
Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation (OCTAVE) czyli ocena luk
i zasobów krytycznych dla działania, to wytyczne powstałe w roku 2001 na uniwersytecie
Carnegie-Mellon. Metodyka stosowana jest przez m.in. przez armię USA oraz przez coraz większą
liczbę większych organizacji.
Podejście OCTAVE określa ryzyka oparte na strategicznym szacowaniu i planowaniu
technik bezpieczeństwa. Kierowana jest do wszystkich typów organizacji. Metodyka opiera się na
założeniu, że pracownicy organizacji ponoszą odpowiedzialność za ustanawianie organizacyjnej
strategii

bezpieczeństwa.

Wdrażanie

jej

założeń

powinno

odbywać

się

poprzez

nieduży,

interdyscyplinarny zespół ludzi (od trzech do pięciu pracowników organizacji), którzy będą zbierać
i analizować informacje, wyznaczać strategię stosowania zabezpieczeń i plany postępowania
oparte na organizacyjnych ryzykach bezpieczeństwa. Aby wdrożyć metodykę OCTAVE efektywnie,
zespół musi mieć szeroką wiedzę na temat działalności biznesowej organizacji, procesów
bezpieczeństwa.143
Metodyka opiera się na trzech etapach. Etap pierwszy polega na całościowej analizie
zasobów

organizacji,

identyfikacji

aktualnych

praktyk,

przegląd

wymogów

dotyczących

bezpieczeństwa, diagnoza luk organizacyjnych i istniejących zagrożeń. Etap drugi ma na celu
zidentyfikowanie luk technologiczny. Etap trzeci oparty jest na wypracowaniu strategii ochrony i
planu postępowania z ryzykami.
5.5 FMEA

143

ENISA, Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk
Management/Risk Assessment methods and tools, 2006, s. 36, ze strony www:
http://www.enisa.europa.eu/rmra/files/D1_Inventory_of_Methods_Risk_Management_Final.pdf
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) jest metodą wykorzystywaniu przy zarządzaniu
jakością, jednak koncepcja i zasady szacowania ryzyka mogą być z powodzeniem przeniesione na
grunt szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.
W początkowym FMEA okresie miała zastosowanie w Stanach Zjednoczonych w latach 60
do produkcji na potrzeby astronautyki. Metoda

weryfikowała projekty różnych elementów

statków kosmicznych i miała przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyprawy.
„Sukces tej metody w NASA, spowodował, że znalazła ona zastosowanie w przemyśle lotniczym i
jądrowym. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych metoda ta zadomowiła się w Europie i
znalazła nowe zastosowania w przemyśle chemicznym , elektronicznym, a także samochodowym
gdzie

zaobserwowano

największą

dynamikę

zastosowania

tej

metody.

W

latach

dziewięćdziesiątych została zaadaptowana w ramach normy ISO 9000, a w szczególności w QS
9000 przeznaczonej dla przemysłu samochodowego.
Metoda

polega

na

analitycznym

ustalania

związków

przyczynowo-skutkowych

powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności
(ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad
produktu/procesu,

a

następnie

ich

eliminowanie

lub

minimalizowanie

ryzyka

z

nimi

144

związanego.”

Szacowanie ryzyka wg metody oparte jest na oszacowaniu czynników ryzyka. FMEA
wymienia trzy kryteria, które wartościowane są punktami od 1 do 10. W przypadku szacowania
ryzyka bezpieczeństwa, określić je można w następujący sposób:
§

znaczenie dla firmy/lub Klienta

§

prawdopodobieństwo utraty integralnośći, dostępności i poufności

§

skutki utraty jakiejś z cech bezpieczeństwa informacji (poufność, integralność, dostępność).

5.6 CRAMM
CCTA Risk Analysis and Management Method (CRAMM) jest metodą analizy ryzyka
rozwiniętą

przez

brytyjską

organizacją

rządową

CCTA

(Central

Comminucation

and

Telecommunication Agency), która obecnie zmieniła nazwę na OGC (Office of Government
Commerce). Integralną częścią metodyki jest specjalne narzędzie informatyczne do szacowania
ryzyka (CRAMM). Korzystanie z metodyki bez oprogramowania jest utrudnione.
Pierwsze wydanie CRAMM (metodyki i narzędzia) opierało się na dobrych praktykach
organizacji brytyjskiego rządu. Obecnie CRAMM jest preferowaną metodą do szacowania ryzyka
przez rząd brytyjski, ale również jest wykorzystywane przez organizacje z innych państw.
Metodyka jest szczególnie przydatna dla dużych organizacji tak jak organizacje rządowe czy
przemysłu.

145

CRAMM to metoda realizująca wymagania norm poprzez: analizę luk i opracowywanie
programu poprawy bezpieczeństwa, tworzenie rejestru zasobów informacji, definiowanie zakresu
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz poprzez tworzenie dokumentacji wdrożonych
środków zabezpieczeń.
Zalety:
§

obszerna baza szczegółowych pytań,

§

generator różnych szablonów raportów, rodzajów wykresów i schematów, dokumentów,

§

zgodność z wymaganiami pierwszego i drugiego arkusza ISO/IEC 27001,

144

www.zarz.agh.edu.pl/bsolinksi/FMEA.html
ENISA, Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk
Management/Risk Assessment methods and tools, 2006, s. 31, ze strony www:
http://www.enisa.europa.eu/rmra/files/D1_Inventory_of_Methods_Risk_Management_Final.pdf
145
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§

metodyka szczególnie użyteczna dla dużych organizacji o różnych profilach,

§

narzędzie polecane przez największe korporacje w Anglii, tworzone przy współudziale
inspektorów i administratorów bezpieczeństwa dużych banków i korporacji.

Wady:
§

nie ma możliwości analizowania poprawności zastosowanego algorytmu obliczeniowego,

§

z wyjątkiem CRAMM Expres (prosty moduł służący do analizy konkretnej aplikacji, CRAMM V5
nie jest ogólnie dostępny i jest trudny w użytkowaniu,

§

licencja jednostanowiskowa plus obowiązkowe szkolenia CRAMM V5 kosztują powyżej
100 000zł.146

5.7 COBRA
Control Objectives for Risk Analysis (COBRA) „to pełna metodyka analizy ryzyka, zaprojektowana
dla zarządu i kierownictwa organizacji do całościowej oceny profilu ryzyka związanego z
prowadzoną działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wizerunku jednostki,
zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi i ustawodawczymi oraz do wewnętrznych
mechanizmów kontrolnych.
Struktura metodyki COBRA składa się z sześciu podstawowych obszarów:
1. Ingerent Risk (ryzyko wrodzone)
2. Control Activities & Procedures (czynności i procedury kontrolne)
3. Human Resources Risk (ryzyko związane z działalnością człowieka)
4. Security Risk (zagrożenie)
5. Financial Statement Compliance (zgodność bilansu finansowego)
6. Disaster Readiness (przgotowanie do katastrofy)
Poza tym wyróżnia się tu 33 podkategorie oraz 429 pytań kontrolnych.” 147
5.8 MARION
Metodyka Methodology of Analysis of Computer Risks Directed by Levels (MARION)
“została opracowana i ostanio zaktualizowana w 1998 przez CLUSIF (Club de la Sécurité de
l'Information Français). Obecnie CLUSIF już nie finansuje rozwoju i nie promuje metodyki, jako że
środki zostały przesunięte na korzyść nowo rozwijanej innej metodyki - MEHARI. Jednakże
MARION jest dalej używana przez wiele organizacji.
Podejście to wykorzystuje metodykę prowadzenia audytu. Prowadzi ona do oceny stopnia
ryzyka zabezpieczeń IT poprzez odpowiednio do tego skonstruowany kwestionariusz ankietowy
dający wskazówki w postaci zapisów na tematy związane z bezpieczeństwem. Celem metodyki
jest ustalenie stopnia bezpieczeństwa, który określany jest w oparciu o 27 zagadnień/pytań
pogrupowanych w 6 dużych tematów. Każde zagadnienie jest oceniane w skali od 0 do 4. Ocena
na poziomie 3 dla danego zagadnienie oznacza, że procedury/zabezpieczenia funkcjonujące w
organizacji są wystarczające i są akceptowane.”148
5.9 MEHARI

146

M. Molski, M. Łachota, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2007,
s. 98-99
147
M. Molski, M. Łachota, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2007,
s. 99-100
148
ENISA, Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk
Management/Risk Assessment methods and tools, 2006, s. 35, ze strony www:
http://www.enisa.europa.eu/rmra/files/D1_Inventory_of_Methods_Risk_Management_Final.pdf
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Metodyka MEthode Harmonisee d’Analyse de Risque (MEHARI) została opracowana przez
ekspertów bezpieczeństwa z CLUSIF. Podejście to oparte jest definiowaniu mierników redukcji
ryzyka odpowiednich dla celów organizacji. Metodyka dostarcza:
§

model szacowania ryzyka,

§

ujęcie modułowe modelu (jego komponentów i procesów),

§

narzędzi do analizowania incydentów,

§

metod identyfikowania podatności poprzez narzędzie audytu,

§

identyfikacji zagrożeń i charakterystyki podatności,

§

optymalnego wyboru działań korekcyjnych. 149
MEHARI realizuje zalecenia norm ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC TR 13335 przy użyciu

jednolitego systemu oszacowania ryzyka, prawidłowo dobranych zabezpieczeń i lokalizacji
zasobów.
Zalety:
§

metoda nieskomplikowana i prosta w użyciu,

§

technika odpowiednia dla małych i średnich organizacji wykorzystujących technologie
informatyczne,

§

algorytm obliczeniowy, baza pytań i scenariuszy ryzyka są ogólnie dostępne,

§

istnieje możliwość rozbudowania tej metody o pytania i scenariusze itp.

Wady:
§

ubogi generator szablonów raportów i rodzajów wykresów;

§

metoda ta nie jest w pełni zgodna z ISO/IEC 27001:2005

§

analiza kosztów nie uwzględnia związków z innymi scenariuszami.150

5.10 Standardy ISACA
Standardy Information Systems Audyt and Control Association (ISACA)151 dotyczące
audytu systemów informatycznych podają kilka metod oceny ryzyka systemów informatycznych.
Tab. 11. Przykładowa ocena ryzyka systemów informatycznych

Kluczowe zmienne

1. Charakter
działalności

Liczbowa wartość ryzyka
(od 1 (niska) do 5 (wysoka)

Działalność podstawowa - 4 do 5
Jednostka biznesowa - 2 do 3
System lokalny - 1

Waga
konsekwencji
Wartość
od 1 (niska)
zwiększona
do 10
(wysoka)

8

149
ENISA, Risk Management: Implementation principles and Inventories for Risk
Management/Risk Assessment methods and tools, 2006, s. 36, ze strony www:
http://www.enisa.europa.eu/rmra/files/D1_Inventory_of_Methods_Risk_Management_Final.pdf
150
M. Molski, M. Łachota, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2007,
s. 1
151
Stowarzyszenie ISACA (Information Systems Audyt and Control Association) jest największą
organizacją zajmującą się problemami audytu, kontroli i zarządzania w środowisku
informatycznym. Wraz z powołanym Komitetem Standaryzacyjnym opracowało szereg
standardów audytowania i kontroli systemów informatycznych. Mają one na celu informować
audytorów systemów informatycznych o minimalnym akceptowalnym poziomie świadczonych
przez nich usług oraz informować zarządy firm i inne zainteresowane strony o poziomie oczekiwań
w stosunku do pracy audytorów systemów informatycznych.
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2. Odtwarzanie
działania

Plany kontynuowania działalności
Plany odtwarzania po katastrofie

5

3. Wrażliwość funkcji
dla kierownictwa
wyższego szczebla

Duże zainteresowanie - 4 do 5
Umiarkowane zainteresowanie - 2 do 3
Małe zainteresowanie - 1

6

4. Istotność

Wartość generowanych wydatków,
przychodów lub konsumowanych zasobów
Budżet projektu >500 000 dolarów - 4 do 5
Budżet projektu od 100 000 dol. Do 500 000
dol - 2 do 3
Budżet projektu <100 000 dolarów - 1
Przychody-wydatki >500 000 dol - 4 do 5
Przychody-wydatki od 100 000 dol do 500
000 dol - 2 do 3
Przychody-wydatki <100 000 dol. - 1

5

5. Zakres zmian
systemów, procedur i
procesów

Zakres reinżynierii
Duża reinżynieria - 4 do 5
Umiarkowana reinżynieria - 2 do 3
Mała reinżynieria - 1
Brak procedur - 4 lub 5
Lokalne procedury - 3 lub 2
Korporacyjne procedury - 1

8

6. Złożoność

Wolumenen transakcji
Liczba użytkowników
Scentralizowane lub zdecentralizowane
systemy informatyczne
Liczba interfejsów
Bardzo złożone - 4 do 5
Umiarkowanie złożone - od 2 do 3
Proste - 1

7

7. Zarządzanie
projektami

Projektanci wewnętrzni lub zewnętrzni
Struktura projektu
Umiejętności personelu
Ramy czasowe projektu

7

8. Okres od
ostatniego przeglądu

Ocena 5 wskazuje okres 5 lat lub więcej od
ostatniego audytu lub że nigdy audytu nie
było

1

Razem

Źródło: M. Molski, M. Łachota, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice
2007, s. 97-98.
Jedną z nich jest wykorzystanie ośmiu kluczowych zmiennych przy zastosowaniu liczbowych
wartości ryzyka z przedziału od 1 (niski) do 5 (wysoki). Rezultaty takiego rankingu są następnie
mnożone przez wagi z przedziału od 1 (niski) do 10 (wysoki), dając wartość zwiększoną. Wartość
łączną otrzymuje się po dodaniu do siebie wszystkich wartości zwiększonych. Wartość łączna
pozwala uszeregować poszczególne obszary audytu według ryzyka (tabela 11).152
5.11 Metody własne
Norma ISO/IEC 27001 nie określa dokładnie z jakiej najlepiej metody skorzystać, dlatego
też możliwe jest stosowanie przez organizacje również własnych metod opracowanych na
postawie wiedzy branżowej i doświadczenia. Takie podejście jest właściwe dla dużych organizacji,
które posiadają odpowiednie struktury organizacyjne do tego, aby taką metodę opracować i
zwalidować. Niewątpliwą korzyścią tego podejścia jest świadomość metodyki, jak i całego procesu
szacowania ryzyka przez wszystkich uczestników biorących udział przy szacowaniu ryzyka
bezpieczeństwa informacji. Oczywiście istnieje zagrożenie, że wypracowana metodyka okaże się
152

. Molski, M. Łachota, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2007, s.
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nieskuteczne, a firma nie dostanie rekomendacji przy audycie certyfikacyjnym, co tym samym
może skutkować nie przyznaniem certyfikatu. Dlatego też, małe firmy ze względu na brak przede
wszystkim zasobów personalnych, nie decydują się na opracowanie własnych metodyk i wolą
wybrać jedną z wielu już dostępnych, pozytywnie zaaprobowanych przez audytorów podczas
audytów certyfikacyjnych.
Przykładem takiej metodyki wypracowanej na bazie własnego doświadczenia może być ta,
która jest zaprezentowana w rozdziale 4 niniejszej pracy.
3 Oprogramowanie wykorzystywane do szacowania ryzyka
a Przegląd dostępnego oprogramowania na rynku
"Moduł szacowania ryzyka w NND Integrum

Certus Risk Analyzer jest narzędziem wspomagającym przeprowadzenie analizy ryzyka
związanego

z

aktywamy

i

zasobami

w

procesie

lub

dziale,

w

sposób

systematyczny,

umożliwiający późniejsze porównywanie poziomów ryzyk.
Zastosowanie
Podstawowym zastosowaniem aplikacji jest konieczność okresowego przeprowadzania analizy
ryzyka na potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg standardu ISO
27001:2005. Drugim obszarem w którym gdzie analizowanie ryzyka jest bardzo pomocne jest
ryzyko związane z procesem i zagrożeniami dla osiągnięcia jego celu(ów).
O ile szacowanie ryzyka związane jest z wymogiem standardu ISO 27001:2005 System
zarządzania bezpieczeństwem informacji, analiza ryzyka związanego z procesem lub działem jest
jednym z elementów gwarantujących skuteczne zarządzanie organizacją. Świadomość zagrożeń
oraz podatności na nie aktywów przedsiębiorstwa (czyli wszystkiego tego co ma wartość dla
firmy) powoduje, że osoby zarządzające organizacją podejmują decyzje biorąc pod uwagę nie
tylko aspekty handlowe, związane bezpośrednio że sprzedażą, ale i również kwestie np. związane
z zapewnieniem ciągłości działania przedsiębiorstwa.
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Rozdział 5
Wdrożenie, utrzymanie i rozwój SZBI w organizacji – analiza
przypadku
1 Zarządzanie projektem
Niniejszy rozdział jest swoistym studium przypadku projektu implementacji metodyki
szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji na przykładzie polskiej firmy informatycznej.
1.1 Opis przedsiębiorstwa, branża, zakres działania
Omawiane przedsiębiorstwo jest jednym z liderów w dziedzinie realizacji projektów
informatycznych w Polsce. Dokłada wszelkich starań, aby wysoki poziom i jakość świadczonych
usług zostały utrzymane i nieustannie ponoszone są inwestycje w jakość. Owe inwestycje w
jakość, firma postrzega jako istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku IT w Polsce, a o
skuteczności tego inwestowania świadczy lista zakończonych projektów w największych i
najbardziej wymagających instytucjach finansowych, publicznych oraz innych podmiotach, jak
również referencje wystawiane firmie przez tych Klientów.
Przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i serwisowania
złożonych systemów informatycznych, nastawionych na realizację indywidualnych potrzeb
naszych klientów, gdyż istnieje na rynku od 1989. Świadczy usługi analityczne i doradcze w
obszarze planowania i rozwoju potrzeb informatycznych Klientów, wykonywania projektów i
realizacji oprogramowania oraz wdrażania systemów informatycznych, a także przeprowadzania
szkoleń i konsultacji. Oferuje zarówno zintegrowane jak i dedykowane do realizacji konkretnych
zadań biznesowych systemy informatyczne, zaprojektowane i stworzone przez firmę lub przez
partnerów firmy. Ponadto specjalizuje się w dostawach sprzętu informatycznego renomowanych
firm informatycznych, a także kart chipowych, czytników i tokenów elektronicznych. Partnerami
biznesowymi są tak uznane światowe koncerny Firma stanowi część grupy kapitałowej, dzięki
czemu ma możliwość zaproponowania swoim Klientom jeszcze bogatszej oferty produktów i usług
oraz zapewnienia gwarancji i stabilizacji popartej bogatym doświadczeniem swojego nowego
właściciela.
Organizacja jest średniej wielkości przedsiębiorstwem wg kodeksu spółek handlowych i
zatrudnia około 250 pracowników. Ma jedną siedzibę główną i cztery oddziały w Polsce.
Od kilku lat posiada certyfikowany system zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001
(obecnie jest to wydanie ISO9001:2000, a wcześniej ISO 9001:1994). Wymagania rynkowe jak i
zapytania ze strony klientów skłoniły firmę do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji w oparciu o standard ISO/IEC 27001:2005. Ze względu na charakter prowadzonego
biznesu,

jak

również

skalę

przedsięwzięcia,

wymagane

było

szczegółowe

zaplanowanie

poszczególnych etapów prac związanych z projektowaniem, opracowaniem i wdrożeniem
systemu. W fazie realizacji powstało szereg trudności, z którymi firma musiała się uporać. Praca
nad tym projektem wspólnie z firmą consultingową przyczyniła się do powstania nowych
rozwiązań

systemowych, jak

również

powstania

specjalnego

oprogramowania

do

obsługi

wszelkich zgłoszeń bezpieczeństwa pracowników o charakterze incydentu, słabości czy naruszenia
bezpieczeństwa.
1.2 Struktura i organizacja projektu wdrożeniowego
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Cały projekt wdrożeniowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie
informatycznej trwał 10 miesięcy. Składał się z ośmiu etapów, przy czym ostatni był już
audytem certyfikacyjnym, który miał potwierdzić zgodność z systemu z wymaganiami
standardu bezpieczeństwa. Ogólny plan wdrożeniowy zaprezentowany jest w tabeli 12.
Tab.
12.
Harmonogram
projektowania
bezpieczeństwem informacji ISMS
ETAPY PRAC
1.

2.

Analiza ryzyka

Szkolenia
dotyczące
zakresu systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
informacji
(ISMS)

ZADANIA
Klasyfikacja informacji
Inwentaryzacja aktywów
Szacowanie wartości
zidentyfikowanych zasobów
Identyfikacja zagrożeń i
podatności
Bezpieczeństwo osobowe
Fizyczna ochrona obiektów
Szkolenie dotyczące ISMS
dla Kadry zarządzającej.
Szkolenie dotyczące ISMS
dla forum bezpieczeństwa.
Szkolenie dotyczące ISMS
dla pracowników.

i

1
x

wdrażania

systemu

2
x

3
x
x

4
x
x

miesiące
5
6
7
x
x

x

x

x

x

X

x

x

x
x

x
x

x
x

x

zarządzania

8

4.

Proces
utrzymania
ciągłości
działania

Plan
minimalizujący
ryzyko

Identyfikacja krytycznych
procesów
Analiza ryzyka wystąpienia
zagrożenia w procesach
krytycznych
Stworzenie strategii
ciągłości działania.
Budowa planów awaryjnych
Formalna konstrukcja
procesu.

6.

Dokumentacja
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
informacji
(ISMS)

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

Ustalenie poziomów
oczekiwanego ryzyka.

Szkolenie z
zakresu
dokumentacji
systemu

Stworzenie procedur
bezpieczeństwa.
Stworzenie Księgi
bezpieczeństwa.
Stworzenie polityki
bezpieczeństwa.
Aktualizacja istniejących
procesów SZJ o wymagania
bezpieczeństwa.
Integracja ISMS z SZJ 9001
Szkolenia dotyczące
dokumentacji ISMS dla grup
użytkowników.

11

x

Wybór odpowiednich
środków kontroli i
zabezpieczeń
Stworzenie planu
minimalizującego ryzyko.
Przedstawienie planu
minimalizującego ryzyko.
5.

10

x

Szkolenie dla audytorów
wewnętrznych.
3.

9

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
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7.

8.

Monitoring planu
minimalizującego
ryzyko

Audyt
certyfikacyjny

Audyty wewnętrzne.
Przeprowadzenie audytów
wg metodologii opracowanej
przez Quality Progress.
Stworzenie raportu z
audytu.
Ustalenie działań
korygujących i
zapobiegawczych.

x

x

x

x

x

x

Uczestniczenie w audycie
certyfikacyjnym

X

Źródło: Opracowanie własne.
W ramach projektu niezbędne było powołanie zespołu, który zajmowałby się szacowaniem
ryzyka bezpieczeństwa informacji i koordynacją całego procesu wdrożenia ISMS w firmie. Cały
zespół liczył 13 osób i składał się z przedstawicieli wszystkich obszarów organizacji (m.in. oficer
bezpieczeństwa, pełnomocnik ds. systemu zarządzani jakością, dyrektor działu marketingu,
pracownik kadr, kierownik biura zarządu, przedstawiciel handlowy, dyrektor działu testowego,
administrator sieci, projekt manager, członek zarządu itp.). Praca w takim zespole umożliwiła
objęcie wszystkich procesów realizowanych w firmie tematem bezpieczeństwa informacji.
Dodatkowo powołany został Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania

bezpieczeństwem

informacji, czyli przedstawiciel kierownictwa który był odpowiedzialny za przebieg projektu.
1.3 Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie – prezentacja
metodyki
Streszczenie metodyki dotyczącej szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.
Pierwszym krokiem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji było
zidentyfikowanie

informacji,

zagrożeń

występujących

w

organizacji

i

aktywów,

które

są

bezpośrednio lub pośrednio związane z obiegiem informacji. W tym celu posłużono się
odpowiednimi tabelami. Następnie dokonano klasyfikacji informacji, wykorzystując specjalnie do
tego celu opracowany kwestionariusz ankietowy.
Kolejnym etapem szacowania ryzyka była bardziej wnikliwa analiza wartościowych
informacji (kategorie informacji K2 i K3) i zasobów występujących w przedsiębiorstwie. Na
podstawie specjalnego arkusza Excel możliwe było określenie lokalizacji krytycznych informacji,
właścicieli i osób odpowiedzialnych za nie, użytkowników, używany software, ustalenie możliwych
zagrożeń oraz podatności, a także ocena istniejących zabezpieczeń. Ostatecznym efektem była
ocena ryzyka, na podstawie której można było określić odpowiednie plany zarządzania ryzykiem
w celu zminimalizowania istniejącego ryzyka do akceptowalnego poziomu. Rysunek 5 prezentuje
wszystkie

etapy

metodyki opracowanej na

potrzeby

oszacowania

ryzyka

bezpieczeństwa

informacji w firmie informatycznej.
Rys. 5. Przebieg procesu szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji
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1. Identyfikacja informacji

2. Ocena informacji metodą ankietową

3. Szczegółowa analiza informacji wrażliwych i
krytycznych

4. Identyfikacja aktywów i infrastruktury

5. Szczegółowa analiza aktywów i infrastruktury

6. Ocena ryzyka

7. Plany minimalizacji ryzyka

Źródło: Opracowanie własne.
Identyfikacja zagrożeń
Identyfikacja i analiza zagrożeń stanowi integralną część procesu szacowania ryzyka
informacji. Do takiej identyfikacji posłużono się prostą tabelą (tabela 13), która zawierała grupę
ryzyk zatwierdzonych przez specjalnie powołany do tego zespół.
Tab. 13. Lista do szacowania zagrożeń w organizacji
Lp.

Nazwa zagrożenia

Prawdopodobieństwo

Koszt

Oszacowane ryzyko

1
2
Źródło: Opracowanie własne.
Liczba zagrożeń w organizacji nie jest zamknięta. Każdego dnia pojawiają się nowe.
Związane jest to bezpośrednio z rozwojem technologii, techniki, oprogramowania, sprzętu,
Internetu,

sieci,

bezpieczeństwem
wyszczególnione
zidentyfikowanych

telekomunikacji
informacji
w

tabeli
zagrożeń,

itd.

Jednak

organizacja
14.

Aby

na

zidentyfikowała

zapewnić

konieczne

czas

było

wdrożenia
i

poprawną

zdefiniowanie

oceniła

systemu

zarządzania

następujące

zagrożenie

weryfikację
co

i

ocenę

organizacja

powyżej

rozumie

pod

konkretnym pojęciem.
Opracowana tabela z zagrożeniami, szacunkiem kosztów poniesionych w sytuacji realizacji
zdarzenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ułatwia przejrzystą prezentację i
ewaluację poszczególnych ryzyk. Najprostszą metodą mierzenia poszczególnych ryzyk, to iloczyn
prawdopodobieństwa oraz możliwych następstw (kosztów) wynikających z jego realizacji. Aby
móc później uszeregować zagrożenia wg ryzyk ocena prawdopodobieństwa oraz koszty wyrażone
są w postaci skali punktowej od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niski poziom prawdopodobieństwa lub
kosztów, a 10 bardzo wysoki. Iloczyn tych dwóch miar oscyluje wokół wartości z przedziału od 1
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do 100. Im większa ilość punktów, tym ryzyko jest wyższe. Wzór do oszacowania ryzyka
zagrożeń w tym przypadku przyjmuje postać:
oszacowane ryzyko dla danego zagrożenia = ocena prawdopodobieństwa x koszt
wystąpienia zagrożenia
Przyjęcie skali punktowej ma istotne dwie zalety: prostota oceny i stosunkowo krótki czas
poświęcony na nadawanie ocen – wycena w pieniądzu wiąże się z pogłębioną analizą kosztową,
wyceną aktywów.
Klasyfikacja ryzyka
Rozważając

skutki

i

prawdopodobieństwo

realizacji

(wystąpienia)

poszczególnych

zagrożeń powołany zespół do szacowania ryzyka podjął decyzje, że skoncentruje swoją uwagę na
kluczowych ryzykach, dla których mogą zostać opracowane w dalszym etapie budowy Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wzorce zachowania w sytuacji zajścia zdarzenia. Są to
zdarzenia zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu. Istotne było, aby na tym już etapie przyjąć
progi, które będą klasyfikowały zagrożenia o dużym, średnim i małym ryzyku. Ustalono je więc na
poziomie:
§

do 20- małe ryzyko,

§

do 30 - średnie ryzyko,

§

powyżej 50 – wysokie ryzyko.

Efektem pracy na tym etapie identyfikacji zagrożeń i oszacowania ryzyka jest tabela 14.
Tab. 14. Lista oszacowanych zagrożeń

Lp

Nazwa zagrożenia

1

Kradzież danych

2

Wykorzystanie przez
Klienta informacji
udostępnionych w
ofercie

3

Kradzież sprzętu

4

Nieautoryzowane
wpięcie do sieci

5

Włamanie do
systemu

6

Celowa
nieautoryzowana
modyfikacja danych

Definicje zidentyfikowanych ryzyk

To zabór w celu przywłaszczenia
informacji będących własnością XXX
lub powierzonych, przechowywanych
na różnych nośnikach
Wykorzystanie przez Klienta XXX lub
potencjalnego Klienta danych
przedstawionych przez XXX w ofercie
bez wiedzy i zgody XXX
To zabór w celu przewłaszczenia
sprzętu informatycznego, urządzeń
biurowych, wyposażenia będących
własnością lub w posiadaniu XXX.
Wpięcie do sieci osoby, która nie
posiada uprawnień
Nieuprawnione wejście w posiadanie
informacji przechowywanych w
systemie komputerowym, do których
użytkownik nie otrzymał uprawnień
Umyślne działanie osoby, która nie
posiada uprawnień do modyfikowanej
informacji

Koszt (dla
firmy związany
z pojawieniem
się incydentu
(skala 1-10
niski, wysoki)

Prawdopodob
ieństwo
wystąpienia
zagrożenia
(1-10)

Miara
ryzyka

10

10

100

10

9

90

10

8

80

10

8

80

10

8

80

10

7

70
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7

Nieświadomość
pracownika

8

Złośliwy kod

9

Nie stosowanie się
do regulaminów

10

Uchybienia
proceduralne

11

Podsłuch

12

Wypadek
pracownika

13

Złamanie haseł

14

Choroba pracownika

15

16

17

Stan braku znajomości procedur i
regulaminów XXX, który może
skutkować powstaniem zdarzeń,
narażających XXX na straty lub
odpowiedzialność prawną
Wirus jest programem lub kodem
zdolnym do przenikania do systemów,
dysków lub indywidualnych plików,
zazwyczaj bez wiedzy i zgody
użytkownika.
postępowanie niezgodne z
regulaminami XXX lub regulaminami
Klientów, o ile
pracownicy/współpracownicy XXX
zostali z nimi zapoznani i są
zobligowani do ich przestrzegania.
Działanie uprawnionego
pracownika/współpracownika XXX,
które narusza ustanowione regulaminy
i procedury oraz przepisy prawa
Przechwycenie danych, informacji,
przekazywanych za pomocą różnych
kanałów komunikacyjnych lub
bezpośrednio między stronami
upoważnionymi do posiadania
informacji stanowiących własność XXX
(np. między pracownikami, klientami,
współpracownikami, instytucjami
państwowymi).
Nagłe zdarzenie losowe powodujące
niezdolność
pracownika/współpracownika do
pracy. Zdarzenie może nastąpić w
czasie wykonywania pracy, podróży
służbowej, w drodze do i z pracy oraz
w czasie prywatnym.
Nieuprawnione wejście w posiadanie
haseł dostępowych do systemów
wskutek odgadnięcia
Niezdolność
pracownika/współpracownika
spowodowana odstępstwem od stanu
określanego jako pełnia zdrowia
organizmu

Przekazanie informacji, danych przez
pracownika/współpracownika XXX do
osoby/instytucji nie będącej
zamierzonym adresatem informacji.
Błędy krytyczne w systemach
tworzonych, modyfikowanych przez
Błędy krytyczne we XXX oraz usługach, powodujących
własnych produktach działanie systemów niezgodnie z
przyjętymi założeniami i ustaleniami z
Klientem
Złe skierowanie
danych

Przekroczenia
kompetencji

Działanie pracownika/współpracownika
XXX niezgodne z udzielonym zakresem
pełnomocnictw

10

7

70

10

7

70

8

8

64

8

8

64

10

6

60

10

6

60

10

6

60

8

7

56

7

8

56

10

5

50

10

5

50
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18

Włamanie

19

Zniszczenie sprzętu

20

Awaria prądu

21

Podejrzenie
informacji

22

Włamanie należy rozumieć jako:
-dokonanie lub usiłowanie dokonania
zaboru mienia z zamkniętego lokalu,
po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi
istniejących zabezpieczeń lub po
otworzeniu zabezpieczeń kluczem
podrobionym lub dopasowanym, bądź
też kluczem oryginalnym, zdobytym
przez sprawcę wskutek kradzieży z
włamaniem do innego lokalu lub w
wyniku rabunku,
- dokonanie lub usiłowanie dokonania
zaboru mienia z lokalu, w którym
sprawca ukrył się przed jego
zamknięciem, jeżeli pracownik XXX nie
był w stanie przy zachowaniu należytej
staranności tego faktu ujawnić, a
sprawca pozostawił w pomieszczeniu
ślady, które mogą zostać użyte jako
środki dowodowe
Zniszczenie sprzętu informatycznego
lub biurowego wskutek działania
nieumyślnego lub umyślnego człowieka
lub też siły wyższej

10

5

50

10

5

50

Uszkodzenie sieci energetycznej
(wewnątrz budynku lub na zewnątrz)
oraz urządzeń wchodzących w skład
sieci spowodowane przez człowieka lub
siłę wyższą, powodujące przerwę w
dostawie energii elektrycznej lub inne
szkody majątkowe lub osobowe.

7

7

49

Zapoznanie się z treścią informacji
(przypadkowe lub zamierzone) przez
osobę nieupoważnioną

8

6

48

10

4

40

10

4

40

8

5

40

10

4

40

10

4

40

7

5

35

Oznacza zabezpieczenie
sprzętu/oprogramowania w związku z
dochodzeniem prokuratorskim a także
Konfiskata
sprzętu/oprogramow przymusowe wywłaszczenie na rzecz
państwa całości lub części sprzętu
ania
komputerowego, biurowego oraz
oprogramowania bez prawa do
odszkodowania.

23

Podszycie się pod
inną osobę

Podanie danych personalnych
niezgodnych ze stanem faktycznym

24

Podszycie się pod
innego użytkownika

25

Sabotaż

Stosowanie uprawnień przez
pracownika XXX udzielonych innemu
pracownikowi XXX
Umyślne niewypełnianie albo
wypełnianie wadliwie swoich
obowiązków w zamiarze wywołania
dezorganizacji, strat i szkód

26

Umyślne zniszczenie
informacji

27

Awaria systemu
komputerowego

Zamierzone działanie
pracownika/współpracownika XXX lub
osób trzecich, których skutkiem jest
utrata informacji. Umyślne zniszczenie
informacji/danych nie dotyczy procesu
niszczenia informacji opisanego w
Procedurze Postępowania z informacją
zgodnie ze schematem
klasyfikacyjnym
Nieprawidłowe funkcjonowanie stacji
roboczych i serwerów, spowodowane
działaniem człowieka lub innym
zdarzeniem losowym

Strona 188 z 215

J. Łuczak, M. Tyburski - SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO/IEC 27001:2005

28

29

30

31

32

33

Nieświadoma, przypadkowa zmiana
treści informacji, danych przez osobę,
Nieumyślna
która posiada uprawnienia do
modyfikacja danych
modyfikacji danych lub osobę, która
nie posiada tych uprawnień.
Niezamierzone działanie
Nieumyślne
pracownika/współpracownika XXX lub
zniszczenie danych osób trzecich, których skutkiem jest
utrata informacji
Nieprawidłowe funkcjonowanie sieci
Awaria łączy
transmisji danych, spowodowane
internetowych
działaniem człowieka lub innym
zdarzeniem losowym
Działanie systemów obcych, osób
trzecich, wykorzystywanych przez XXX,
które może powodować np:
- błędny rezultat działania na
Nieprawidłowe
oprogramowaniu
działanie
- obniżenie wartości użytkowej
oprogramowania
oprogramowania
- generowanie błędów w produktach
własnych XXX lub świadczonych przez
XXX usługach
Uszkodzenie instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej
wchodzących w skład infrastruktury
budynków wykorzystywanych przez
Awaria instalacji
XXX spowodowane przez człowieka lub
technicznych
siłę wyższą, uniemożliwiające
korzystanie z tejże infrastruktury lub
powodujące przerwę w dostawie
wody, gazu lub i powodujące inne
szkody osobowe lub majątkowe.
Uszkodzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej powodujące
Awaria łączy
zakłócenia lub uniemożliwienie
telekomunikacyjnych
korzystania z niej w celu dokonania
transferu informacji.

34

Atak terrorystyczny

35

Epidemia

36

Pożar

37

Utrata kopii
zapasowych

38

Wybuch

39

Huragan

40

Katastrofa
budowlana

Wszelkiego rodzaju działania z użyciem
przemocy lub próby zastraszenia
społeczeństwa lub jego części w celu
osiągnięcia korzyści politycznych,
ideologicznych, ekonomicznych lub
społecznych
Jest to występowanie zwiększonej
liczby zachorowań pracowników XXX w
określonym czasie
Niekontrolowane rozprzestrzenienie się
ognia
Utrata zarchiwizowanych danych
zapisanych na nośnikach danych lub
przechowywanych w wersji papierowej
Polega na gwałtownym wydzieleniu
dużych ilości energii, z reguły
połączonym z wytworzeniem wysokiej
temperatury i wydzieleniem dużych
ilości gazów. Wybuch powoduje
powstanie fali uderzeniowej w ośrodku
w którym zachodzi.
To wiatr o tak dużej sile i porywistości,
że powoduje zniszczenia.
Nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego części, a
także konstrukcyjnych elementów
rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i
obudowy wykopów

7

5

35

7

5

35

7

4

28

7

4

28

7

3

21

7

3

21

10

2

20

10

2

20

10

2

20

10

2

20

10

2

20

6

2

12

10

1

10
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Wezbranie rzeki, w wyniku którego
woda po wystąpieniu z brzegów lub
przerwaniu wałów
przeciwpowodziowych zagraża
ludziom, powodując straty społeczne,
ekonomiczne i przyrodnicze.

41

Powódź

42

Uderzenie pioruna

43

Wojna

Bezpośrednie działanie wyładowania
atmosferycznego na obiekt- budynek,
sprzęty, przedmioty, ludzi
Zorganizowany konflikt zbrojny między
państwami, narodami, lub grupami
społecznymi

10

1

10

5

2

10

10

1

10

Źródło: Opracowanie własne.
Identyfikacja informacji
Identyfikacja

informacji ma

na

celu

dokonanie

przeglądu

wszystkich

informacji

występujących w danej instytucji oraz określenie ich ważności (klasyfikacja informacji).
Umożliwi

to

wdrożenie

odpowiednich

procesów,

procedur

i

instrukcji

chroniących

informacje współmiernie do ich ważności dla instytucji. Ma to na celu zapewnienie adekwatnej
ochrony z punktu widzenia negatywnych efektów spowodowanych utratą lub niepożądaną
modyfikacją tych informacji, a także z punktu widzenia ponoszonych kosztów zabezpieczeń.
Powołany zespół wdrożeniowy ustalił, że przykładowymi informacjami w organizacji są:
dokumenty rachunkowe, plany strategiczne, plany operacyjne, plany taktyczne, informacje o
dostawcach, informacje o klientach, informacje o pracownikach, informacje finansowe, informacje
o zasobach (technologie, patenty, oprogramowanie), wydruki kodu źródłowego, wygenerowane
bazy danych, dokumentacja systemowa: (dok. ISO, BHP,BS, plan utrzymania ciągłości działania,
instrukcje użytkowników, wyniki audytów, kontroli, przeglądów, raporty, plany awaryjne, plany
działań korygujących i zapobiegawczych, procedury, procedury reakcji firmy na otoczenie),
korespondencja z dostawcami, klientami, umowy, informacje o zabezpieczeniach systemowych i
fizycznych, informacje o zagospodarowaniu terenu, materiały szkoleniowe generowane przez
firmę, patenty otrzymane, dokumenty własności intelektualnej pracowników, informacje należące
do osób trzecich itp.
Na potrzeby przeprowadzenia procesu identyfikacji informacji posłużono się specjalnie do
tego celu skonstruowanymi formularzami, dzięki którym zebrano rodzaje informacji i jej
występowanie. Formularze zostały rozdane 13 osobom, które były odpowiedzialne za przegląd
wszystkich informacji występujących w danym obszarze. Najpierw zidentyfikowano wszystkie
informacje wykorzystywane w procesach lub w jakikolwiek inny sposób dostępne i przetwarzane
przez ankietowanego. Poszukiwanymi informacjami były wszystkie dokumenty w formie zarówno
wydrukowanej, pisemnej, elektronicznej, plików audyo, wideo i innych. Należało uwzględnić
wszystkie

informacje

pracownikami,

powstające

rachunkowością,

w

procesach

planowaniem,

związanych

BHP,

z

zarządzaniem

marketingiem

itp.

jakością,

Ułatwieniem

w

identyfikowaniu informacji było ustalenie wszystkich informacji tworzonych i wykorzystywanych w
procesach wykonywanych dotychczasowo w ramach systemu zarządzania jakością czy zasobami.
I tak np.:
Informacje powstające w procesie:
§

dokumenty systemowe, zapisy, instrukcje, procedury, itd.

§

informacje będące efektem procesu (reklama, spisy, bazy danych, formularze itd.)

§

informacje uzyskiwane na wejściu (np. od Klientów, od firm zewnętrznych, od innych
działów)

§

informacje uzyskiwane i przekazywane do innych procesów (na wyjściu)
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Następnie wszystkie formularze identyfikacyjne scalono, co spowodowało że wszystkich
powstała lista licząca 1000 pozycji. Po głębszej analizie okazało się, że wiele z tych informacji, są
to te same informacje, tylko zostały w inny sposób nazwane. Dzięki takiej analizie liczba pozycji
zmniejszyła się do 300, a po następnej weryfikacji lista miała już tylko 232 zidentyfikowane
informacje.
Klasyfikacja informacji w oparciu o kwestionariusz ankietowy.
Celem przeprowadzenia klasyfikacji informacji było określenie ważności informacji z
punktu widzenia różnych czynników istotnych dla instytucji oraz jej rynkowego sukcesu. Jest to
przykładowo: konieczność posiadania przez instytucję konkretnych informacji z powodu wymagań
prawnych, zobowiązania kontraktowe i inne umowy, czy chociażby przydatności dla celów
zarządzania.
Odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania musiały uwzględniać różne aspekty
związane z posiadaniem tej informacji. Ważne było więc zarówno uwzględnienie skutków, jakie
może ponieść instytucja, w przypadku utraty danej informacji, jej modyfikacji, uniemożliwienia
dostępu do niej upoważnionym osobom lub też jej ujawnienia konkurencji lub opinii publicznej
(krótko

mówiąc

należało

uwzględnić

utratę

poufności,

integralności

i

dostępności

danej

informacji). Stąd odpowiedź na każde pytanie musiała uwzględniać te wszystkie możliwości.
Tabela 15 ukazuje pytania kwestionariusza ankietowego służącego do klasyfikacji informacji.
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Tab. 15. Kwestionariusz ankietowy dotyczący identyfikacji informacji

Lp

Pytanie

1

waga

Punktów
razem

Czy dana informacja jest regulowana przepisami prawa wynikających z:
- ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym,
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych,
- ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
- ustawy z dnia
wartościowymi,

21

sierpnia

1997

prawo

o

publicznym

obrocie

papierami

- prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 i wszystkie późniejsze zmiany
powyższych?
2

Czy dana informacja jest istotna dla strategii firmy (przewaga nad konkurencją, plany
rozwoju, biznesplany, plany strategiczne itd.)?

3

Czy dana informacja jest ważna dla wizerunku firmy i kształtowania go (kontakty z
mediami, społecznością lokalną, dostawcami, odbiorcami, administracją (np.
dokumentacja kampanii reklamowych, informacje o nowych produktach itp.)?

4

Czy dana informacja jest efektem prac rozwojowych, własnością autorską firmy lub
pracowników (np. kody programów, aplikacje, prawa patentowe, specyfikacje
techniczne itp.)?
Istotność informacji odnośnie ciągłości działania organizacji.

5

Czy dana informacja ma wpływ na wywiązywanie się z zobowiązań kontraktowych (np.
tajemnice handlowe, klauzule poufności, dotrzymywanie terminów)?

6

Czy dana informacja ma wpływ na realizacje planów produkcyjnych, marketingowych,
finansowych itp.?

7

Czy dana informacja jest konieczna do podjęcia działań w sytuacjach awaryjnych?

8

Czy utrata danej informacji może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia
pracowników?

9

Czy utrata danej informacji może spowodować zagrożenie zniszczenia mienia firmy
(ujawnienie zabezpieczeń, haseł, planów bezpieczeństwa)?

10

Czy jest to informacja będąca własnością/należąca do klienta i jakie znaczenie dla
instytucji miałoby pogorszenie stosunków w przypadku jej utraty z klientem np.
wskutek rozpowszechniania tej informacji bez jego zgody?

11

Czy jest to informacja będąca własnością osób trzecich (np. firmy usługowe, instytucje
finansowe) i jak istotne skutki wniknęłyby z naruszenia tego prawa własności (np.
ujawnienie informacji osobie nieupoważnionej)?

12

Czy jest to informacja wymagana przez osoby/instytucje trzecie (np. firmy usługowe)?

13

Czy jest to informacja wymagana przez wdrożone systemy zarządzania, dokumentację
wewnętrzną firmy, kulturę organizacyjną i jaka jest jej istotność z punktu widzenia
ciągłości działania organizacji?

Źródło: Opracowanie własne.
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Klasyfikacji były poddane wszystkie 232 zidentyfikowane informacje. Opracowana ona
była przez zespół zajmujący się szacowaniem ryzyka bezpieczeństwem informacji.
Odpowiedzi na każde pytanie ankietowe, począwszy od drugiego, polega na ustaleniu
punktowego miernika wpływu, czy też ważności danej informacji w skali 0-5 (0 - dana informacja
nie ma znaczenia, 5 - ma krytyczne znaczenie). Przykładowo dla pytania ósmego: "Czy utrata
danej informacji może spowodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia pracowników?" należy
najpierw rozpatrzyć różne możliwości jakie wiążą się z utratą, udostępnieniem osobom
nieupoważnionym bądź modyfikacją danej informacji z punktu widzenia zagrożenia życia
pracowników, a następnie ustalić czy to zagrożenie jest istotne czy też pomijalne i przydzieleniu
danej informacji odpowiedniej ilości punktów np. 2, co w danym przypadku oznaczałoby istnienia
pewnego zagrożenia aczkolwiek nie jest to zagrożenie znaczące.
W przypadku pytania pierwszego istnieje tylko możliwość odpowiedzi pozytywnej bądź
negatywnej. Skutkiem odpowiedzi pozytywnej na to pytanie jest nadanie informacji 50 punktów,
co zarazem od razu klasyfikuje ją do poziomu wyższego niż kategoria K1.
Efektem

wypełnienia

ankiety

jest

określona

ilość

punktów,

co

po

uwzględnieniu

odpowiednich wag nadanych uprzednio, pozwala na wyznaczenie ważności danej informacji dla
instytucji. Wynik uzyskany z ankiety wyrażony jest w punktach będących rezultatem określenia
znaczenia danej informacji z punktu widzenia np. wymagań prawa, zobowiązań kontraktowych
itp.
Oznacza to, że dana informacja została zaklasyfikowana do jednej z trzech kategorii (od
K1 do K3).
§

K1 Informacja niewymagająca zabezpieczenia - Informacja nie wymaga zabezpieczenia
ze strony organizacji w danej chwili. Jej utrata nie spowoduje istotnych szkód i strat. Są to
informacje nie regulowane przepisami prawa i nie mają wpływu na ciągłość działania firmy.
Punktacja z ankiety dla tego poziomu określona jest w przedziale punktowym 0-49.

§

K2

Informacja

wymagająca

zabezpieczeń

-

Informacja

ta

wymaga

wdrożenia

zabezpieczeń, które uchronią organizację przed przerwaniem ciągłości działania. Utrata takiej
informacji mogłaby pogorszyć pozycję konkurencyjną, finansową organizacji. Punktacja z
ankiety dla tego poziomu określona jest w przedziale 50-69 pkt.
§

K3 Informacja bardzo ważna, wymagająca szczególnych zabezpieczeń; klauzula
„Tajemnica w firmie” - Informacja wymagająca szczególnych zabezpieczeń i metod
nadzoru, gdyż utrata jej oznacza dla przedsiębiorstwa istotne utrudnienie w działalności
statutowej,

jak

również

może

wiązać

się

z

przerwaniem

prowadzenia

działalności.

Zabezpieczenia informacji dla tego poziomu powinny być adekwatne do możliwych strat
finansowych i organizacyjnych. Postępowanie z tą informacją może być regulowane ściśle
przepisami prawa i jest kluczowe dla istnienia i dalszego rozwoju organizacji. Jej utrata
powoduje: duże szkody (czasem nie odwracalne), straty materialne, finansowe i/lub utratę
dotychczasowego wizerunku organizacji. Punktacja z ankiety dla tego poziomu określona jest
w przedziale 70-190 pkt.
W firmie informatycznej do sklasyfikowania informacji, w oparciu o kwestionariusz
ankietowy, powołano trzy zespoły, które niezależnie od siebie oceniały każdą informację.
Ostateczna ocena powstała w oparciu o średnią arytmetyczną. Tabela 16 przedstawia wyniki z
przeprowadzonej klasyfikacji informacji z firmie informatycznej przeprowadzonej w oparciu o
kwestionariusz ankietowy.
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Najwyższe kierownictwo może zaklasyfikować pewne informacje do jednej z kategorii
poprzez decyzję z różnych względów (np. wymagania klienta, wymagania rynkowe itp.). W tym
przypadku wyniki z ankiety dla danej informacji mają wartość drugorzędną. Takie rozwiązanie
oczywiście jest obarczone pewnym ryzykiem. Zarząd z pewnych względów

może dążyć do

zmiany kategorii danej informacji, tłumacząc to większa wiedzą biznesową, a także znanymi
postanowieniami handlowymi, które często nie są znane pracownikom firmy.
Szczegółowa analiza informacji wrażliwych i krytycznych.
Kolejnym etapem w procesie szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji w firmie
informatycznej

była

szczegółowa

analiza

informacji

wrażliwych

i

krytycznych.

Analiza

uwzględniała wszystkie informacje sklasyfikowane w kategorii K1 i K2. Do jej przeprowadzenia
posłużono się tabelą w arkuszu Excel (Tabela 17). Umożliwia ona szczegółową analizę informacji
poprzez określenie:
§

nośnika informacji, gdzie fizycznie przechowuje się daną informację (na dysku twardym
komputera, w skoroszytach, na serwerze itd.);

§

używanego software’u: jakie oprogramowanie ma dostęp do danej informacji (np. jakie
programy użytkowe, systemy operacyjne, różne aplikacje itp.);

§

lokalizacji: miejsca występowania informacji, jakie jest fizyczne miejsce przechowywania
danej informacji (tzn. nazwa działu czy komórki organizacyjnej, nr pokoju itd.);

§

właściciela informacji: kto jest za nią odpowiedzialny;

§

użytkownika/użytkowników informacji.
Po określeniu powyższych danych, zespół oszacował ryzyko bezpieczeństwa informacji. Na

wynik składały się następujące oceny:
§

Szacowanie słabości zabezpieczeń, tzn. czy dotychczasowe zabezpieczenia zapewniają
bezpieczeństwo informacji. Zespół musiał ocenić punktowo słabość zabezpieczeń dla danej
informacji. Punkty, które można nadawać były w skala od 1 do 5, przy czym zabezpieczenia
określone jako bardzo dobre otrzymują ocenę 1, zaś te które w żaden sposób nie zapewniają
tego bezpieczeństwa otrzymują ocenę 5. Dla ujednolicenia ocen przyjęto, co oznaczają dane
punkty.
1 - bardzo dobre zabezpieczenia,
2 - poprawne i w większości przypadków wystarczające,
3 -zabezpieczenia na średnim poziomie, przydatne wobec niewielkich zagrożeń,
4 - niski poziom zabezpieczeń, niewystarczający,
5 - brak zabezpieczeń lub ich nieadekwatność).

Przy szacowaniu poziomu zabezpieczeń należało wziąć pod uwagę zabezpieczenia danej informacji
na wszelkich nośnikach czy zasobach, w których ona występuje. Ponadto należało uwzględnić
dodatkowe zabezpieczenia informacji w ramach tych nośników. zabezpieczenia ogólne stosowane
wobec całego mienia firmy (czyli np. portiernia i inne analogiczne zabezpieczenia wejścia na teren
firmy)
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