Opracował Adam Masiak

Podejście oparte na ryzyku
Czyli jak określić odpowiednie techniczne środki ochrony danych w systemie informatycznym?

Agenda

 Czym jest podejście oparte na ryzyku i jakie elementy powinno obejmować?
 Jaką metodykę wybrać? – przegląd wybranych standardów analizy ryzyka.
 Analiza ryzyka w procesie projektowania systemu – na którym etapie opracować
wymagania?
 Dokumentacja wymagań i inwentaryzacja technicznych i organizacyjnych środków
ochrony.

Definicja
 Podejście oparte na ryzyku to zasada polegająca na uzależnieniu sposobu wypełnienia
obowiązków ciążących na podmiocie będącym administratorem danych od charakteru,
zakresu i celu przetwarzania, wpływu na podmiot danych i jego uprawnienia oraz
zagrożenia atrybutów charakterystycznych dla zasobu informacyjnego i poddaniu tych
czynników cyklicznej ocenie.

Źródło: Rys.1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), dostęp: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Podejście oparte na ryzyku w RODO
 Bezpieczeństwo przetwarzania – art. 32 ust. 1 RODO
 Stan wiedzy technicznej

 Koszt wdrożenia zabezpieczeń

Kontekst organizacyjny

 Charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
 Naruszenie praw lub wolności osób fizycznych
 Prawdopodobieństwo i waga wystąpienia

Kontekst osoby fizycznej
Element systematycznej oceny

Podejście oparte na ryzyku

 Uwzględnienie odpowiednich rodzajów zagrożeń – art. 32 ust. 2 RODO:
 Przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych – utrata atrybutu dostępności
 Nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych – utrata atrybutu poufności
 Modyfikacji treści danych – utrata atrybutu integralności

Wybór metodyki szacowania ryzyka
ISO/IEC 27005:2014
Information security risk
management

NIST SP 800-30 Guide for
conducting risk assesment

ISO/IEC 31000:2009 Risk
management – Principles
guidelines

CIA triad
Identyfikowanie i wartościowanie aktywów
Przykładowe typy zagrożeń
Listy kontrole i listy podatności

Metodyka

Kontekst osoby fizycznej
Ocena wpływu na prawa i wolności
Określenie skali wpływu na jednostkę

Wykorzystanie list kontrolnych

Źródło: Rys.3 NIST SP 800-30 Guide for
conducting risk assesment, appendix E, p. E-1

Źródło: Rys.1 NIST SP 800-30 Guide for
conducting risk assesment, appendix D, p. D-1

Źródło: Rys.2 ISO/IEC 27005:2014 Information
security risk management, appendix D, p. 54

Analiza ryzyka w procesie projektowania
 Przygotowanie do analizy ryzyka – ustalenie
wymagań i warunków brzegowych

Anal iza r yzyka
Przygotowanie do analizy ryzyka
Identyfikacja celu
Identyfikacja zakresu
Identyfikacja założeń i ograniczneń
Identyfikacja źródeł informacji

 Przeprowadzenie analizy ryzyka – zasilenie

opracowanego modelu danymi

Przeprowadzenie analizy ryzyka
Określenie istotnych zagrożeń i ich źródeł
Identyfikacja podatności
Identyfikacja prawdopodobieństwa
Określenie skutków dla organizacji i podmiotu danych

 Komunikacja i analiza informacji – krytyczna
ocena wyników analizy oraz przygotowanie
planów postępowania
 Rozwój i utrzymanie – zapewnienie ciągłości
procesu dla rozwijanych systemów

Komunikacja i analiza informacji
Komunikacja wyników szacowania ryzyka
Analiza informacji
Utrzymanie procesu
Monitorowanie czynników ryzyka
Aktualizacja matrycy ryzyka

Analiza ryzyka w procesie projektowania
Anal iza r yzyka

Pr ojekt owanie w model u kaskadowym
Planowanie systemu
Analiza systemu
Projekt systemu
Implementacja
Testowanie
Wdrożenie

Pr ojekt owanie w model u spir al nym
Planowanie
Projektowanie
Programowanie
Testowanie
Implementacja
Informacja zwrotna

Pr ojekt owanie w model u zwinnym
Ustalenie celów
Rozpoznanie i redukcja zagrożeń
Tworzenie i zatwierdzanie
Ocena i planowanie

Pr ojekt owanie w model u kaskadowym
Planowanie systemu
Określenie istotnych zagrożeń i ich źródeł
Analiza systemu
Identyfikacja podatności
Projekt systemu
Identyfikacja prawdopodobieństwa
Implementacja
Określenie skutków dla organizacji i podmiotu danych Testowanie
Wdrożenie

Pr ojekt owanie w model u spir al nym
Planowanie
Projektowanie
Programowanie
Testowanie
Implementacja
Informacja zwrotna

Pr ojekt owanie w model u zwinnym
Ustalenie celów
Rozpoznanie i redukcja zagrożeń
Tworzenie i zatwierdzanie
Ocena i planowanie

Pr ojekt owanie w model u spir al nym
Planowanie
Projektowanie
Programowanie
Testowanie
Implementacja
Informacja zwrotna

Pr ojekt owanie w model u zwinnym
Ustalenie celów
Rozpoznanie i redukcja zagrożeń
Tworzenie i zatwierdzanie
Ocena i planowanie

Przygotowanie do analizy ryzyka
Identyfikacja celu
Identyfikacja zakresu
Identyfikacja założeń i ograniczneń
Identyfikacja źródeł informacji

Anal iza r yzyka

Przeprowadzenie analizy ryzyka

Anal iza r yzyka
Komunikacja i analiza informacji
Komunikacja wyników szacowania ryzyka
Analiza informacji

Pr ojekt owanie w model u kaskadowym
Planowanie systemu
Analiza systemu
Projekt systemu
Implementacja
Testowanie
Wdrożenie

Dziękuję za uwagę.
Pytania?

