Kontrolný zoznam pre osvedčovanie on-line elektronických systémov zberu
1. Aj je použitý softvér Európskej komisie:
Body 2.1 a 2.2:

Požiadavky

Zdroj

TS – bod 2.1
Organizátori poskytnú dokumentáciu preukazujúcu, že spĺňajú požiadavky normy ISO / IEC 27001, bez
nutnosti vlastnej certifikácie na túto normu. Za týmto účelom:
(a) vykonali úplné hodnotenie rizík, ktoré identifikovalo zámer systému, vyzdvihlo dopad na
vybavovanie procesov v prípade rôznych narušení informačnej bezpečnosti, vymenovalo hrozby a
zraniteľnosti informačného systém, vytvorilo zdokumentovanú analýzu rizík, ktorá obsahuje aj
opatrenia na prevenciu pred zistenými hrozbami a nápravné opatrenia, ktoré sa vykonajú v prípade
premeny hrozby na skutočnosť a záverečne popísalo aj zoznam zlepšení zoradený podľa stanovených
priorít,
(b) navrhli a implementovali opatrenia pre zaobchádzanie s rizikami v súvislosti s ochranou osobných
údajov, ochranou rodiny a súkromného života a opatrenia, ktoré sa vykonajú v prípade, že sa takéto
riziká zmenia na skutočnosť,
(c) identifikovali a písomne zaznamenali zostatkové riziká,
(d) zabezpečili organizačné nástroje, pomocou ktorých bude získaná spätná väzba pri vzniku nových
hrozieb a bezpečnostných zlepšení.

Zlepšiť

Neimplementované

Štandardy pre informačnú bezpečnosť

Implementované

STAV

Organizátori si vyberú bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z analýzy rizík v 2.1 (a) podľa nasledovných
štandardov:
(1) ISO/IEC 27002 alebo
(2) “Štandardy najlepšich praktík” z Fóra pre informačnú bezpečnosť (Information Security Forum),
s cieľom adresovať nasledovné témy:
(a) hodnotenie rizík (odporúčaná je ISO/IEC 27005 alebo iná špecifická vhodná metodika hodnotenia
rizík),
(b) fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
(c) bezpečnosť ľudských zdrojov,
(d) manažment komunikácie a prevádzky,
(e) štandardné nástroje kontroly prístupu, nad rámec tých, ktoré sú stanovené v Nariadení EÚ č.
1179/2011,
(f) vznik, vývoj a údržba informačných systémov,
(g) manažment bezpečnostných incidentov,
(h) opatrenia na nápravu a znižovanie narušenia informačných systémov, ktoré by mohli zničiť, náhodne
stratiť, pozmeniť, neoprávnene sprístupniť alebo získať prístup k spracovávaným osobným údajom,
(i) súlad,
(j) bezpečnosť počítačových sietí (odporúčané sú ISO/IEC 27033 alebo Standard of Good Practice
(SoGP)).

TS – bod 2.2

Aplikácia týchto štandardov môže byť limitovaná iba pre tie časti organizácie, ktoré sú relevantné on-line
elektronické systémy zberu. Napr. bezpečnosť ľudských zdrojov sa môže obmedziť iba na zamestnancov,
ktorý majú fyzický alebo sieťový prístup k on-line elektronickým systémov zberu. Napr. fyzická
bezpečnosť a bezpečnosť prostredia môže byť obmedzená na budovy, v ktorých sa nachádza systém.

Hrozby
Narušenie správy autentifikácií a
relácií

Opatrenia
Heslá, identifikátory relácií a ostatné overovacie
údaje sa posielajú iba prostredníctvom
bezpečnostnej prenosovej vrstvy TLS (Transport

Zdroj
TS – bod 2.7.3.g

Nepoužiteľné

Plánované

Prijaté riziko

Implementované

Hodnotenie stavu opatrení

Neimplementované

STAV

Layer Security).
Zneužitie nezazpečeného priameho
referencovania objektov (Direct Object
References)
Zneužitie nezazpečeného priameho
referencovania objektov (Direct Object
References)

Systém nemá nezabezpečené priame
referencovanie objektov.

TS – bod 2.7.4

Aplikácia pri priamom referencovaní vyhradených TS – bod 2.7.4.a
zdrojov overuje, že je používateľ autorizovaný na
prístup ku konkrétnemu zvolenému zdroju.

Zneužitie nezazpečeného priameho
Ak je referencovanie nepriame, mapovanie k
referencovania objektov (Direct Object priamemu referencovaniu je obmedzené na
References)
hodnoty, ktoré sú autorizované pre daného
používateľa.
Zneužitie nedostatočnej prenosovej
Systém vyžaduje k prístupu k akémukoľvek
úrovne (Transport Layer)
citlivému zdroju najnovšiu verziu HTTPs
(Hypertext Transfer Protocol Secure) s
certifikátom, ktorý je platný, nestratil platnosť,
nezamietnutý a zodpovedá všetkým doménam,
ktoré sú sídlom používané.
Zneužitie nedostatočnej prenosovej
Systém označí všetky citlivé cookies príznakom
úrovne (Transport Layer)
“bezpečné”.

TS – bod 2.7.4.b

Zneužitie nedostatočnej prenosovej
úrovne (Transport Layer)

TS – bod 2.7.9.c

Odpočúvanie siete

Neoprávnený prístup

Server nastaví poskytovateľa TLS tak, aby
podporoval iba kryptovacie algoritmy, ktoré sú v
súlade s najlepšími praktikami. Používatelia sú
informovaní, že musia vo svojom prehliadači
povoliť podporu TLS.
Administrátorský prístup k správcovskému
rozhraniu on-line elektronického systém zberu má
krátke vypršanie relácie (maximálne 15 minút).

TS – bod 2.7.9.a

TS – bod 2.7.9.b

TS – bod 2.19.3

TS – bod 2.16
Existuje log pre aktivitu databázy. Systém
zabezpečuje, že auditné logy, ktoré zaznamenávajú
výnimky a iné udalosti súvisiace s bezpečnosťou v
zozname uvedenom nižšie môžu byť vytvorené a
uložené až pokým nie sú údaje zničené v súlade s
čl. 13(3) alebo (5) Nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
Logy sú adekvátne chránené, napr. ukladaním na
kryptovaných dátových nosičoch.
Organizátori/administrátor pravidelne kontrolujú
logy s cieľom zistiť akúkoľvek podozrivú aktivitu.

Log obsahuje najmenej:
a) údaje a časy prihlásení a odhlásení
organizátorov/administrátorov,
b) vykonané zálohy,
c) všetky administrátorské zmeny a aktualizácie
databázy.
Existuje správne nastavenie bezpečnosti, ktoré TS – bod 2.7.6
vyžaduje najmenej, aby boli:
a) všetky softvérové komponenty aktualizované
(vrátane
operačného
systému,
webového/aplikačného serveru, systému na
správu údajov (DBMS), aplikácií a všetkých
zdrojových knižníc),
b) nepotrebné
služby
OS
a
webového/aplikačného
server
vypnuté,
odstránené alebo nenainštalované,
c) prednastavené (default) heslá účtov zmenené
alebo nepovolené,
d) správy chýb nastavené na zabránenie úniku
„stôp“ zásobníka (stack traces) a iných
výrazne informatívnych chybových správ,
e) nastavenia bezpečnosti vývojárskych nástrojov
a knižníc nakonfigurované v súlade s
najlepšími praktikami, ako napr. smernice The
Open Web Application Security Project
(OWASP).
Používaný systém na správu údajov (DBMS) je TS – bod 2.15
aktualizovaný a pravidelne zaplátaný voči
najnovším zneužitiam.
TS – bod 2.17
Fyzická bezpečnosť
Zariadenie, ktoré je hostiteľom aplikácie, je
nezávisle od typu použitého hosťovania náležite
chránené, čo znamená:
a) kontrolu prístupu do hosťovacej zóny a
auditné logy,
b) fyzickú ochranu záložných údajov voči
krádeži a náhodnému premiestneniu,
c) inštaláciu server hosťujúceho aplikáciu v

chránenom racku.
Systém je umiestnený na serveri prepojenom na TS – bod 2.18.1
internet, ktorý je nainštalovaný v demilitarizovanej
zóne (DMZ) a chránený firewallom.
Všetky relevantné aktualizácie a záplaty firewallu TS – bod 2.18.2
sú po ich zverejnení bezodkladne nainštalované.
Všetka prichádzajúca a odchádzajúca komunikácia
serveru (smerovaná k on-line elektronickému
systému zberu) je preverovaná pravidlami
firewallu a zaznamenávaná.
On-line elektronický systém zberu musí byť
umiestnený v adekvátne chránenom segmente
produkčnej siete, ktorý je oddelený od segmentov
používaných na hosťovanie neprodukčných
systémov ako napr. vývojárske alebo testovacie
prostredia.
Existujú bezpečnostné opatrenia pre lokálnu sieť
(LAN) ako
a) zoznam prístupov úrovne 2 (L2) / bezpečnosť
prepínačov portov,
b) nepoužité prepínače portov sú vypnuté,
c) demilitarizovaná zóna (DMZ) sa nachádza na
dedikovanej virtuálnej sieti (VLAN)/LAN,
d) na nepotrebných portoch nie je povolené L2
pripájanie (trunking).
Všetky relevantné aktualizácie a záplaty
operačného systému, spúšťania aplikácií, aplikácií
na serveroch a antimalvéru sú po ich zverejnení
bezodkladne nainštalované.

TS – bod 2.18.3

TS – bod 2.18.4

TS – bod 2.18.5

TS – bod 2.19.4

TS – bod 2.20
Bezpečnosť klienta organizátora
S cieľom zaistenia bezpečnosti v celom rozsahu
spojenia vykonajú organizátori potrebné opatrenia
na
zabezpečenie
ich
klientských
aplikácií/zariadení, ktoré používajú na správu a
prístup k on-line elektronickému systému zberu.

Používatelia spúšťajú neúdržbové funkcie (ako TS – bod 2.20.1
napr. automatizácia administratívy) s najnižšími
možnými právami, ktoré sú na potrebné na
fungovanie daného programu.
Všetky
relevantné
aktualizácie
a záplaty TS – bod 2.20.2
operačného
systému,
akýchkoľvek
nainštalovaných aplikácií vrátane aplikácií na
ochranu pred škodlivým kódom sú po ich
zverejnení bezodkladne nainštalované.
Existuje náležitá bezpečnostná konfigurácia, ktorá TS – bod 2.19.1
zahŕňa aj prvky vymenované v bode 2.7.6
technickej špecifikácie.
Riziko, že sa niekto v systéme autentifikuje TS – bod 2.19.5
použitím “prelomenia hashu” (pass-the-hash) je
potlačené.

Požiadavky

Zdroj

Elektronický prenos exportovaných údajov členským štátom sa zabezpečí pred TS – Bod 3.4
odpočúvaním prostredníctvom vhodného šifrovania po celej dĺžke spojenia.

Zlepšiť

Neimplementované

Implementácia článku 6(4)(c) Nariadenia (EÚ) č. 211/2011

Implementované

STAV

2. Ak nie je použitý softvér Európskej komisie

Požiadavky

Zdroj

TS – bod 2.1
Organizátori poskytnú dokumentáciu preukazujúcu, že spĺňajú požiadavky normy ISO / IEC 27001, bez
nutnosti vlastnej certifikácie na túto normu. Za týmto účelom:
(a) vykonali úplné hodnotenie rizík, ktoré identifikovalo zámer systému, vyzdvihlo dopad na
vybavovanie procesov v prípade rôznych narušení informačnej bezpečnosti, vymenovalo hrozby a
zraniteľnosti informačného systém, vytvorilo zdokumentovanú analýzu rizík, ktorá obsahuje aj
opatrenia na prevenciu pred zistenými hrozbami a nápravné opatrenia, ktoré sa vykonajú v prípade
premeny hrozby na skutočnosť a záverečne popísalo aj zoznam zlepšení zoradený podľa stanovených
priorít,
(b) navrhli a implementovali opatrenia pre zaobchádzanie s rizikami v súvislosti s ochranou osobných
údajov, ochranou rodiny a súkromného života a opatrenia, ktoré sa vykonajú v prípade, že sa takéto
riziká zmenia na skutočnosť,
(c) identifikovali a písomne zaznamenali zostatkové riziká, zabezpečili organizačné nástroje, pomocou
ktorých bude získaná spätná väzba pri vzniku nových hrozieb a bezpečnostných zlepšení.

Zlepšiť

Neimplementované

Štandardy pre informačnú bezpečnosť

Implementované

STAV

Organizátori si vyberú bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z analýzy rizík v 2.1 (a) podľa nasledovných
štandardov:
(1) ISO/IEC 27002 alebo
(2) “Štandardy najlepšich praktík” z Fóra pre informačnú bezpečnosť (Information Security Forum),
s cieľom adresovať nasledovné témy:
(a) hodnotenie rizík (odporúčaná je ISO/IEC 27005 alebo iná špecifická vhodná metodika hodnotenia
rizík),
(b) fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
(c) bezpečnosť ľudských zdrojov,
(d) manažment komunikácie a prevádzky,
(e) štandardné nástroje kontroly prístupu, nad rámec tých, ktoré sú stanovené v Nariadení EÚ č.
1179/2011,
(f) vznik, vývoj a údržba informačných systémov,
(g) manažment bezpečnostných incidentov,
(h) opatrenia na nápravu a znižovanie narušenia informačných systémov, ktoré by mohli zničiť, náhodne
stratiť, pozmeniť, neoprávnene sprístupniť alebo získať prístup k spracovávaným osobným údajom,
(i) súlad,
(j) bezpečnosť počítačových sietí (odporúčané sú ISO/IEC 27033 alebo Standard of Good Practice
(SoGP)).

TS – bod 2.2

Aplikácia týchto štandardov môže byť limitovaná iba pre tie časti organizácie, ktoré sú relevantné on-line
elektronické systémy zberu. Napr. bezpečnosť ľudských zdrojov sa môže obmedziť iba na zamestnancov,
ktorý majú fyzický alebo sieťový prístup k on-line elektronickým systémov zberu. Napr. fyzická
bezpečnosť a bezpečnosť prostredia môže byť obmedzená na budovy, v ktorých sa nachádza systém.

Požiadavky
On-line elektronický systém zberu pozostáva z webovej aplikácie vytvorenej na účely
zberu vyhlásení o podpore pre jednu iniciatívu občanov.

Zdroj
TS– bod 2.3

Zlepšiť

Neimplementované

Požiadavky na funkcionalitu

Implementované

STAV

Ak sú na správu systému potrebné rôzne role, rôzne úrovne riadenia prístupu sa vytvoria
na základe princípu najnižších možných oprávnení.

TS– bod 2.4

TS– bod 2.5
Verejne dostupné funkcie sú jasne oddelené od funkcií na účely administrácie.
Žiadna funkcia kontroly prístupu nebráni čítaniu informácií dostupných vo verejnej časti
systému, vrátane informácií o iniciatíve a o elektronickom formulári vyhlásenia o podpore.
Podpísanie iniciatívy je možné len v tejto verejnej časti.
Systém rozpozná a zabráni duplicitnému predloženiu vyhlásenia o podpore.

TS– bod 2.6

Hrozby
Vkladanie

Vkladanie
Vkladanie

Opatrenia
Zdroj
Systém neobsahuje žiadne vkladacie chyby (injection flaws) TS – bod 2.7.1
akými sú napr. dopyty jazykaSQL ( Structured Query
Language), protokolu LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), jazyka XPath (XML Path Language), príkazy
operačného systému alebo vstupné údaje programov.

Všetky vstupy od používateľov sa overujú.
Overovanie sa vykonáva prinajmenšom prostredníctvom
logiky na strane servera.
Vkladanie
Použitie prekladačov jasne oddeľuje nedôveryhodné údaje
od príkazov alebo dopytov. V prípade volaní (napr. SQL)
to znamená využitie viazaných premenných vo všetkých
pripravovaných vyhláseniach a uložených postupoch
a vyhnutie sa dynamickým dopytom.
Zneužitie chýb v skriptoch Preveruje sa bezpečnosť všetkých vstupov zo strany
(Cross-Site Scripting)
používateľa, zasielaných späť prehliadaču
(prostredníctvom overovania vstupných parametrov).
Zneužitie chýb v skriptoch Vo všetkých vstupoch používateľa sú pred zahrnutím do
(Cross-Site Scripting)
výstupnej formy náležite vynechané nevhodné príkazové

TS– bod 2.7.1.a
TS – bod 2.7.1.b
TS – bod 2.7.1.c

TS – bod 2.7.2.a

TS – bod 2.7.2.b

Nepoužiteľné

Plánované

Prijaté riziko

Neimplementované

Hodnotenie stavu opatrení

Implementované

STAV

znaky.
Zneužitie chýb v skriptoch Náležité kódovanie výstupu zabezpečí, že takýto vstup je
(Cross-Site Scripting)
vždy prehliadačom spracovávaný ako text. Nepoužíva sa
žiadny aktívny obsah.
Narušenie správy
Systém používa silnú autentizáciu a riadenie relácií.
autentifikácií a relácií
Narušenie správy
Overovacie resp. prístupové údaje sú pri ukladaní vždy
autentifikácií a relácií
chránené pomocou hašovania alebo šifrovania.

TS – bod 2.7.2.c

TS – bod 2.7.3
TS – bod 2.7.3.a

Narušenie správy
autentifikácií a relácií

Overovacie resp. prístupové údaje sa nesmú dať uhádnuť TS – bod 2.7.3.b
alebo prepísať v dôsledku slabých funkcií správy účtov
[napr. vytvorenie účtu, zmena hesla, získanie zabudnutého
hesla, slabé identifikátory relácie (IDs)].
TS – bod 2.7.3.c
Identifikátory a údaje relácie sa nezobrazujú v poli URL
(Uniform Resource Locator).

Narušenie správy
autentifikácií a relácií

Identifikátory relácie sú odolné voči útokom fixovania
relácií (session fixation).

TS – bod 2.7.3.d

Narušenie správy
autentifikácií a relácií

Časový limit identifikátorov relácie, ktorý zabezpečí
odhlásenie používateľov.

TS – bod 2.7.3.e

Narušenie správy
autentifikácií a relácií

Identifikátory relácie sa po úspešnom prihlásení nerotujú.

TS – bod 2.7.3.f

Zneužitie
nezabezpečeného
šifrovacieho úložiska

Osobné údaje v elektronickom formáte sú pri ukladaní
alebo posielaní príslušným orgánom členských štátov v
súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 211/2011
šifrované, kľúče sú spravované a zálohované oddelene.

TS – bod 2.7.7.a

Zneužitie
nezabezpečeného
šifrovacieho úložiska
Zneužitie
nezabezpečeného
šifrovacieho úložiska
Zneužitie
nezabezpečeného
šifrovacieho úložiska

Silné štandardné algoritmy a silné kľúče sa používajú v
súlade s odporúčaniami ECRYPT II. Existuje systém
manažmentu kľúčov.
Heslá sú hašované prostredníctvom silného štandardného
algoritmu a používa sa primeraný doplnkový náhodný
reťazec (salt).
Všetky kľúče a heslá sú zabezpečené pred neoprávneným
prístupom.

TS – bod 2.7.7.b

Narušenie správy
autentifikácií a relácií

TS – bod 2.7.7.c

TS – bod 2.7.7.d

Zneužitie
nezabezpečeného
šifrovacieho úložiska

Prístupové údaje administrátorov, osobné údaje vyzbierané TS – bod 2.11
od signatárov a ich zálohy sú zabezpečené prostredníctvom
silných šifrovacích algoritmov.

Zneužitie
nezabezpečeného
šifrovacieho úložiska

Osobné údaje signatárov sú v systéme dostupné iba v
zašifrovanom tvare. Organizátori môžu na účely
porovnávania údajov alebo certifikácie národnými
autoritami v súlade s čl. 8 nariadenia EÚ) č. 211/2011
šifrované údaje exportovať.

TS – bod 2.13

Zlyhanie obmedzenia
URL prístupu

Ak sú na poskytovanie overovania autentifikácie
a autorizácie prístupu k stránkam použité externé
bezpečnostné mechanizmy, musia byť náležité
nakonfigurované pre každú stránku.

TS – bod 2.7.8.a

Zlyhanie obmedzenia
URL prístupu

Ak sa používa ochrana na úrovni kódu, takáto ochrana
musí existovať pre každú požadovanú stránku.

TS – bod 2.7.8.b

Útok hrubou silou

Administratívna časť systému je chránená. Ak je chránená
jednofaktorovou autentifikáciou, heslo je tvorené
minimálne 10-mi znakmi, obsahujúcimi aspoň jedno
písmeno, jedno číslo a jeden špeciálny znak. Alternatívne
môže byť použitá dvojfaktorová autentifikácia.

TS – bod 2.7.3.h

Neoprávnený prístup

Signatári majú prístup iba k údajom poskytovaným počas
relácie, v ktorej vypĺňajú formulár vyhlásenia o podpore.
Uvedená relácia sa po zaslaní vyhlásenia o podpore ukončí
a poskytnuté údaje už ďalej nie sú prístupné.
Ak on-line elektronické systémy zberu používané pre
rôzne iniciatívy občanov zdieľajú hardvérové zdroje
a zdroje operačného systému, nezdieľajú žiadne údaje, a to
ani overovacie resp. prístupové / šifrovacie údaje. Toto je
navyše zohľadnené v hodnotení rizík a prijatých
opatreniach.
Údaje poskytnuté signatármi sú prístupné iba správcovi
databázy.
Aplikácie fungujú s najnižším možným súborom
oprávnení, ktoré sú potrebné na ich fungovanie.

TS – bod 2.12

Neoprávnený prístup

Neoprávnený prístup
Neoprávnený prístup

TS – bod 2.8

TS – bod 2.10
TS – bod 2.19.2

Zlyhanie aplikácie

TS – bod 2.14
Stálosť údajov vložených do formulára vyhlásenia o
podpore musí byť atomická. To znamená, že po tom, ako
používateľ vložil všetky požadované údaje do formulára
vyhlásenia o podpore a potvrdil svoje rozhodnutie
podporiť iniciatívu, systém buď úspešne vloží všetky údaje
formulára do databázy alebo v prípade chyby neuloží
žiadne údaje. Systém informuje používateľa o úspechu
alebo neúspechu jeho požiadavky.

Narušená správa
autentifikácií a relácií

Heslá, identifikátory relácií a ostatné overovacie údaje sa
posielajú iba prostredníctvom bezpečnostnej prenosovej
vrstvy TLS (Transport Layer Security).
Systém nemá nezabezpečené priame referencovanie
objektov.

Zneužitie
nezabezpečeného
priameho referencovania
objektov (Direct Object
References)
Zneužitie
nezabezpečeného
priameho referencovania
objektov (Direct Object
References)
Zneužitie
nezabezpečeného
priameho referencovania
objektov (Direct Object
References)
Zneužitie nedostatočnej
prenosovej úrovne
(Transport Layer)

Zneužitie nedostatočnej
prenosovej úrovne
(Transport Layer)

TS – bod 2.7.3.g

TS – bod 2.7.4

Aplikácia pri priamom referencovaní vyhradených zdrojov TS – bod 2.7.4.a
overuje, že je používateľ autorizovaný na prístup ku
konkrétnemu zvolenému zdroju.

Ak je referencovanie nepriame, mapovanie k priamemu
referencovaniu je obmedzené na hodnoty, ktoré sú
autorizované pre daného používateľa.

TS – bod 2.7.4.b

Systém vyžaduje k prístupu k akémukoľvek citlivému
zdroju najnovšiu verziu HTTPs (Hypertext Transfer
Protocol Secure) s certifikátom, ktorý je platný, nestratil
platnosť, nezamietnutý a zodpovedá všetkým doménam,
ktoré sú sídlom používané.

TS – bod 2.7.9.a

Systém označí všetky citlivé cookies príznakom
“bezpečné”.

TS – bod 2.7.9.b

TS – bod 2.7.9.c

Zneužitie nedostatočnej
prenosovej úrovne
(Transport Layer)

Server nastaví poskytovateľa TLS tak, aby podporoval iba
kryptovacie algoritmy, ktoré sú v súlade s najlepšími
praktikami. Používatelia sú informovaní, že musia vo
svojom prehliadači povoliť podporu TLS.

Odpočúvanie siete

Administrátorský prístup k správcovskému rozhraniu on- TS – bod 2.19.3
line elektronického systém zberu má krátke vypršanie
relácie (maximálne 15 minút).
Existuje log pre aktivitu databázy. Systém zabezpečuje, že TS – bod 2.16
auditné logy, ktoré zaznamenávajú výnimky a iné udalosti
súvisiace s bezpečnosťou v zozname uvedenom nižšie
môžu byť vytvorené a uložené až pokým nie sú údaje
zničené v súlade s čl. 13(3) alebo (5) Nariadenia (EÚ) č.
211/2011. Logy sú adekvátne chránené, napr. ukladaním
na kryptovaných dátových nosičoch.
Organizátori/administrátor pravidelne kontrolujú logy s
cieľom zistiť akúkoľvek podozrivú aktivitu. Log obsahuje
najmenej:
a) údaje a časy prihlásení a odhlásení
organizátorov/administrátorov,
b) vykonané zálohy,
c) všetky administrátorské zmeny a aktualizácie
databázy.
Existuje správne nastavenie bezpečnosti, ktoré vyžaduje TS – bod 2.7.6
najmenej, aby boli:
a) všetky softvérové komponenty aktualizované (vrátane
operačného systému, webového/aplikačného serveru,
systému na správu údajov (DBMS), aplikácií a
všetkých zdrojových knižníc),
b) nepotrebné služby OS a webového/aplikačného server
vypnuté, odstránené alebo nenainštalované,
c) prednastavené (default) heslá účtov zmenené alebo
nepovolené,
d) správy chýb nastavené na zabránenie úniku „stôp“
zásobníka
(stack
traces)
a
iných
výrazne
informatívnych chybových správ,
e) nastavenia bezpečnosti vývojárskych nástrojov a
knižníc nakonfigurované v súlade s najlepšími
praktikami, ako napr. smernice The Open Web
Application Security Project (OWASP).

Neoprávnený prístup

Používaný systém na správu údajov (DBMS) je TS – bod 2.15
aktualizovaný a pravidelne zaplátaný voči najnovším
zneužitiam.
TS – bod 2.17
Fyzická bezpečnosť
Zariadenie, ktoré je hostiteľom aplikácie, je nezávisle od
typu použitého hosťovania náležite chránené, čo znamená:
a) kontrolu prístupu do hosťovacej zóny a auditné logy,
b) fyzickú ochranu záložných údajov voči krádeži a
náhodnému premiestneniu,
c) inštaláciu server hosťujúceho aplikáciu v chránenom
racku.
Systém je umiestnený na serveri prepojenom na internet, TS – bod 2.18.1
ktorý je nainštalovaný v demilitarizovanej zóne (DMZ) a
chránený firewallom.
Zneužitie chýb v skriptoch Všetky relevantné aktualizácie a záplaty firewallu sú po ich TS – bod 2.18.2
Cross-Site Scripting (XSS) zverejnení bezodkladne nainštalované.
Vkladanie
Injection

Všetka prichádzajúca a odchádzajúca komunikácia serveru TS – bod 2.18.3
(smerovaná k on-line elektronickému systému zberu) je
preverovaná pravidlami firewallu a zaznamenávaná.
On-line elektronický systém zberu musí byť umiestnený v TS – bod 2.18.4
adekvátne chránenom segmente produkčnej siete, ktorý je
oddelený od segmentov používaných na hosťovanie
neprodukčných systémov ako napr. vývojárske alebo
testovacie prostredia.
Existujú bezpečnostné opatrenia pre lokálnu sieť (LAN) TS – bod 2.18.5
ako
a) zoznam prístupov úrovne 2 (L2) / bezpečnosť
prepínačov portov,
b) nepoužité prepínače portov sú vypnuté,
c) demilitarizovaná zóna (DMZ) sa nachádza na
dedikovanej virtuálnej sieti (VLAN)/LAN,
d) na nepotrebných portoch nie je povolené L2 pripájanie
(trunking).

Všetky relevantné aktualizácie a záplaty operačného TS – bod 2.19.4
systému, spúšťania aplikácií, aplikácií na serveroch
a antimalvéru sú po ich zverejnení bezodkladne
nainštalované.
TS – bod 2.20
Bezpečnosť klienta organizátora
S cieľom zaistenia bezpečnosti v celom rozsahu spojenia
vykonajú organizátori potrebné opatrenia na zabezpečenie
ich klientských aplikácií/zariadení, ktoré používajú na
správu a prístup k on-line elektronickému systému zberu.
Používatelia spúšťajú neúdržbové funkcie (ako napr. TS – bod 2.20.1
automatizácia administratívy) s najnižšími možnými
právami, ktoré sú na potrebné na fungovanie daného
programu.
Všetky relevantné aktualizácie a záplaty operačného TS – bod 2.20.2
systému, akýchkoľvek nainštalovaných aplikácií vrátane
aplikácií na ochranu pred škodlivým kódom sú po ich
zverejnení bezodkladne nainštalované.
TS – bod 2.7.5
Systém je zabezpečený proti falšovaniu oprávnených
požiadaviek (cross-site request forgery flaw).
Systém je chránený pred neplatnými presmerovaniami
a posunmi vpred.

TS – bod 2.7.10

Riziko, že sa niekto v databáze autentifikuje použitím TS – bod 2.9
“prelomenia hashu” (pass-the-hash) je potlačené.
Existuje náležitá bezpečnostná konfigurácia, ktorá zahŕňa TS – bod 2.19.1
aj prvky vymenované v bode 2.7.6 technickej špecifikácie.
Riziko, že sa niekto v systéme autentifikuje použitím TS – bod 2.19.5
“prelomenia hashu” (pass-the-hash) je potlačené.

Požiadavky

Zdroj

Systém poskytuje každému členskému štátu EÚ možnosť získania záznamu obsahujúceho TS – bod 3.1
iniciatívu a osobné údaje signatárov, ktoré podliehajú overeniu zo strany kompetentnej
autority daného členského štátu.
Vyhlásenia signatárov o podpore sa môžu exportovať vo formáte prílohy III nariadenia č.
211/2011. Systém môže navyše poskytovať možnosť exportovať vyhlásenia o podpore v
interoperabilnom formáte, akým je napríklad značkový jazyk XML (Extensible Markup
Language).

TS – bod 3.2

Exportované vyhlásenia o podpore sú označené textom „osobné údaje“ a ako „obmedzená
distribúcia“ pre príslušný členský štát.

TS – bod 3.3

Elektronický prenos exportovaných údajov členským štátom sa zabezpečí pred TS – Bod 3.4
odpočúvaním prostredníctvom vhodného šifrovania po celej dĺžke spojenia.

Zlepšiť

Neimplementované

Implementácia článku 6(4)(c) Nariadenia (EÚ) č. 211/2011

Implementované

STAV

