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RODO  - (83) 
• W  celu  zachowania  bezpieczeństwa  i  zapobiegania  przetwarzaniu  niezgodnemu  z  

niniejszym  rozporządzeniem administrator  lub  podmiot  przetwarzający  powinni  
oszacować  ryzyko właściwe  dla  przetwarzania  oraz  wdrożyć środki  – takie  jak  
szyfrowanie – minimalizujące  to  ryzyko.  Środki  takie  powinny  zapewnić  
odpowiedni  poziom bezpieczeństwa,  w  tym  poufność,  oraz  uwzględniać  stan  
wiedzy  technicznej oraz  koszty  ich  wdrożenia w  stosunku  do  ryzyka  i  charakteru  
danych  osobowych  podlegających  ochronie.  Oceniając  ryzyko  w  zakresie 
bezpieczeństwa  danych,  należy  wziąć  pod  uwagę  ryzyko  związane  z  przetwarzaniem  
danych  osobowych  – takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, 
utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony  dostęp  do  
danych  osobowych  przesyłanych,  przechowywanych  lub  w  inny  sposób  przetwa-
rzanych  – i  mogące  w  szczególności  prowadzić  do  uszczerbku  fizycznego,  szkód  
majątkowych  lub  niemajątkowych. 





RODO  - art. 32 Bezpieczeństwo przetwarzania 
1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i 
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot 
przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby  zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym 
przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu 
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków 
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania.



RODO - art. 34 Zawiadamianie osoby, której dane 
dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących 
przypadkach: 

a)   administrator  wdrożył  odpowiednie  techniczne  i  organizacyjne  środki  
ochrony  i  środki  te  zostały  zastosowane  do danych  osobowych,  których  
dotyczy  naruszenie,  w  szczególności  środki  takie  jak  szyfrowanie,  
uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych 
osobowych; 



Kryptografia
• Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – „ukryty” i λόγος – logos –

„rozum”, „słowo”) – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w 
sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Kryptologię 
dzieli się na:

• kryptografię (z gr. κρυπτός oraz γράφω gráfo „pisać”), czyli gałąź 
wiedzy o utajnianiu wiadomości;

• kryptoanalizę (gr. kryptós oraz analýein – rozluźnić), czyli gałąź wiedzy 
o przełamywaniu zabezpieczeń oraz o deszyfrowaniu wiadomości przy 
braku klucza lub innego wymaganego elementu schematu 
szyfrowania (szyfru).

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki


Szyfrowanie danych – prosta i bezpieczna 
odpowiedź na RODO 
• Czy prosta?

• Jak szyfrować?

• Czym szyfrować?

• Pułapki i zagrożenia.



Kryptografia nie rozwiązuje problemu

Kryptografia jest bardzo trudna

System zabezpieczeń nie jest mocniejszy niż jego 
najsłabszy element

Bruce Schneier
https://www.schneier.com/essays/archives/1997/01/why_cryptography_is.html
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Zasada Kerckhoffsa

Zasada ta mówi, że system kryptograficzny powinien
być bezpieczny nawet wtedy, gdy wszystkie szczegóły
jego działania – oprócz klucza – są znane.
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Systemy szyfrowania

• Szyfrowanie symetryczne

• Szyfrowanie asymetryczne

• Szyfrowanie mieszane
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Szyfrowanie symetryczne
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Szyfrowanie asymetryczne
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Funkcja skrótu
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Tworzenie podpisu
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Weryfikacja podpisu
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Przykłady zabezpieczeń kryptograficznych

• Szyfrowanie danych przechowywanych (dyski, pliki)

• Szyfrowanie danych przesyłanych (SSL/TLS, IPSec, e-mail)

• Podpis elektroniczny (dokumenty)

• Podpis elektroniczny (kod)

• Uwierzytelnianie
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Długość klucza a bezpieczeństwo

• https://www.keylength.com/
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Bezpieczeństwo to proces, a nie produkt 
(Bruce Schneier)
• Zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prostym zadaniem i wymaga 

ciągłych nakładów pracy, planowania, oraz edukacji użytkowników, co 
nie w każdym środowisku jest wykonalne.

• Okres ważności certyfikatów cyfrowych i kluczy kryptograficznych

• Ochrona haseł i kluczy kryptograficznych.
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Silna ochrona kluczy kryptograficznych  - HSM

• Hardware Security Module

• Ochrona kluczy prywatnych

• Akceleracja operacji kryptograficznych

• Wykorzystywanie kart kryptograficznych

• Podział sekretu



Kryptografia - problemy

• Słabe algorytmy (DES, MD5, SHA-1)

• Słabe klucze (512 bitów)

• Błędy w implementacji (np. błędy w OpenSSL, RSA BSafe )

• Niewystarczające zabezpieczenia urzędów certyfikacji (Diginotar, 
Symantec)

• Wykorzystywanie przez przestępców (ransomware, SSL/TLS)



DigiNotar

• Koniec sierpnia 2011 r.  - specjaliści z laboratorium F-Secure wykryli 
włamanie do DigiNotar. 

• 6 czerwca 2011 – prawdopodobna data ataku

• W trakcie ataku wystawiono 531 fałszywych certyfikatów (dla Google, 
Facebook, Twitter, Yahoo, Skype, CIA, MI6, Mossad.)

• 20 września 2011  - zgłoszeniu wniosku o upadłość



Kryptografię wykorzystują również 
cyberprzestępcy
• Ransomware (WannaCry, NotPetya, …) 

• SSL/TLS (szyfrowany kanał komunikacji, uwierzytelnienie witryn 
internetowych)

• Darmowe certyfikaty: https://letsencrypt.org/



Ransomware
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Sony - 2014



Podsumowanie

• System zabezpieczeń nie jest mocniejszy niż jego najsłabszy element

• Kryptografia jest trudna

• Warto stosować rozwiązania kryptograficzne

• Bezpieczeństwo to proces a nie produkt



Appendix

• https://www.keylength.com/

• https://www.owasp.org/index.php/Guide_to_Cryptography

• https://www.crypto101.io/Crypto101.pdf

https://www.owasp.org/index.php/Guide_to_Cryptography
https://www.crypto101.io/Crypto101.pdf

