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Bolo skôr vajce, alebo sliepka? 
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Dáta vs. informácie

• Dáta (údaje) sa informáciami stanú, až keď nadobudnú určitý význam  

• Informácia je pochopením vzťahu 
medzi časťami dát 

• Prostredníctvom dát informácia 
zodpovedá na otázky: 

❓Kto?

❓Čo?

❓Kedy?

❓Kde?

• Vedomosť = odpoveď na: „ako?“

• Význam = odpoveď na: „prečo?“

• Hodnotu informácie určuje 
výhradne jej príjemca (vlastník)

Informácie

Vedomosti

Význam

Dáta

Kto, čo, kedy, 

kde?

Ako?

Prečo?

Pochopenie

DIKW hierarchia (informačná pyramída):

Kenneth Boulding, 1955
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„Spracovanie osobných údajov“ je...

• je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, 

napríklad: 

• získavanie - nadobúdanie, obstarávanie, zber údajov, 

• zaznamenávanie - zaznačovanie už získaných údajov na akýkoľvek nosič informácií,  

• usporadúvanie - triedenie údajov podľa určitých kategórií, 

• štruktúrovanie - napr. zaraďovanie a spájanie rôznych údajov pre špecifické účely 

• uchovávanie (retencia) - ponechanie, nevymazanie dát počas konkrétnej doby

• prepracúvanie alebo zmena - vykonávanie zmien na údajoch,  

• vyhľadávanie - prehľadávanie systémov za účelom hľadania (a zbierania) určitých údajov 

• prehliadanie - prezeranie údajov (bez ich modifikácie),  

• využívanie - používanie pre potreby a prospech Prevádzkovateľa 

• poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom - prenos, preloženie, premiestňovanie dát 

• preskupovanie alebo kombinovanie

• obmedzenie - označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti 

• vymazanie alebo likvidácia - zrušenie dát rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, 

aby sa z nich pôvodné údaje nedali reprodukovať

• bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

Čl.4 GDPR
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Tri základné atribúty spoľahlivosti informácie … 

Availability (Dostupnosť)

• miera dostupnosti informácie pre používateľa a systém vo 
chvíli, keď je informácia potrebná a požadovaná 

Integrity (Celistvosť)
• miera bezchybnosti a 

informácie  

• Charakteristikami integrity sú: 

• Úplnosť informácie  

• Správnosť informácie 

Confidentiality (Dôvernosť):
• miera obmedzenia prístupu 

k informáciám len pre 
osoby, alebo skupiny osôb, 
ktoré sú oprávnené na 
prístup k príslušným 
informáciám. 

AVAILABILITY 

• Privacy (ochrana 
súkromia):

• ochrana pred nežiadanou 
publicitou, verejnou 
kontrolou, sledovaním 
alebo neoprávneným 
zverejnením osobných 
údajov
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Incident vs. porušenie ochrany osobných údajov

GDPR Čl. • 4 (12): 

̶ „porušenie ochrany osobných údajov“ je 

porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k 

náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, 

strate, zmene, neoprávnenému 

poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa 

prenášajú, uchovávajú alebo inak 

spracúvajú, alebo neoprávnený́ prístup k 

nim;

WP• 29 Guidelines on Personal data 

breach notification: 

̶ „What should be clear is that a breach is a 

type of security incident“ 

̶ “Whilst all personal data breaches are 

security incidents, not all security 

incidents are necessarily personal data 

breaches”

Zlomyseľné 

konanie
47%

Systémová 
závada

25%

Chyba 
obsluhy

28%

Príčiny porušenia ochrany údajov v roku 2017:

Zdroj: Ponemon’s 2017 2017 Cost of Data Breach Study
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Aký je vzťah ochrany údajov 
a informačnej bezpečnosti? 

• Informácie = dáta (údaje) ktoré majú vlastníka a ktoré nadobudli kontext a hodnotu 

• Bezpečnosť informácií = stav, v ktorom sú informácie považované za 

zabezpečené voči hrozbám 

• Porušenie ochrany osobných údajov =  bezpečnostný incident

• Iróniou je, že legislatíva o ochrane údajov existuje len z dôvodu obáv z technológií 

a z hrozieb, ktoré spracúvanie údajov predstavuje pre ľudské práva

̶ (Napriek tomu – mnohí  nadobudli pocit, že chápu bezpečnosť, lebo si prečítali GDPR...) ☺

• Ochrana údajov = informačná bezpečnosť. 



8 IBM Security

MINIMALIZÁCIA
VÝPADKOV 
PRODUKCIE

69%

PREVENCIA
INCIDENTOV

34%

SÚLAD S  
REGULÁCIOU

62%

OCHRANA
KRITICKEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY

11%
OCHRANA ZNAČKY

OCHRANA REPUTÁCIE

21%

Typické subjektívne dôvody pre vykonávanie procesu „informačná bezpečnosť“

Zdroj: Ponemon’s 2016  Application Security Risk Study



Bezpečnosť  à la „GDPR“ 
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Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby:  •

zabezpečil̶ že spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením 

bol schopný preukázať̶ , že spracúvanie sa vykonáva v súlade s 

Nariadením 

Opatrenia majú byť prijaté s ohľadom na:  •

povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ̶

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou ̶

pre práva a slobody fyzických osôb

Uvedené opatrenia sa podľa potreby • preskúmajú a aktualizujú 

Ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti, opatrenia zahŕňajú aj •

zavedenie primeraných politík ochrany údajov 

Čl.24 GDPR

Riadenie rizík
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Požiadavky GDPR na zabezpečenie spracovania

• Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ 

prijmú primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň 

bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia 

prípadne zahŕňajú aj:

̶ pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov

̶ schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť

a odolnosť systémov spracúvania a služieb

̶ schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v 

prípade fyzického alebo technického incidentu

̶ proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti

technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania 

Čl.32 GDPR
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Čo sú to „opatrenia“…?

Ochranné (bezpečnostné) opatrenia: • (angl.: measures, controls) 

Sú ̶ praktiky, procedúry a mechanizmy, ktoré môžu pomôcť chrániť 

pred nejakou hrozbou, znížiť zraniteľnosť, obmedziť vplyv nechcenej 

udalosti, odhaliť malígnu udalosť a umožniť zotavenie alebo 

odškodnenie. 

Ich prijatím je: ̶

neoprávneným osobám • znemožnený nedovolený prístup 

k osobným údajom, manipulácia s technickými zariadeniami 

určenými na spracovanie osobných údajov a manipulácia 

s nosičmi osobných údajov 

oprávneným osobám • zaistený prístup k osobným údajom 

v rozsahu potrebnom pre plnenie ich povinností
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Generické rozdelenie opatrení

̶ Technické

• opatrenia na zníženie bezpečnostných rizík pomocou 

prostriedkov fyzickej a technologickej povahy 

̶ Organizačné

• opatrenia na zníženie bezpečnostných rizík pomocou 

zmien procesov a úpravou dokumentácie 

Efektívnu bezpečnosť je možné dosiahnuť 

LEN POMOCOU KOMBINÁCIE 

rôznych technických a organizačných opatrení 
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Príklady typických technických opatrení

Ciel ktorý má byť dosiahnutý Opatrenie

Privacy by design (Špecificky navrhnutá 

ochrana údajov)
Bezpečný vývoj softvéru

Integrita a dôvernosť informácie
Sieťové firewally

Sledovanie siete a analýza správania 

Dôvernosť informácie

Mechanizmy kontroly prístupu (tzv. 

manažment identít)

Šifrovanie osobných údajov

Pseudonymizácia  osobných údajov

Nepopierateľnosť informácie Digitálne podpisy

Integrita, dôvernosť a dostupnosť 

informácie
Ochrana proti malware

Vysoká dostupnosť informácií Migrované sieťové úložiská dát

Obnova dostupnosti informácií Záložné kópie dát

Stála dostupnosť informácií (kontinuita) Zdroje záložného elektrického napájania

Ad Čl.32 GDPR
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Information security

Operations

Information security

Governance

Kľúčové role a vzťahy v riadení bezpečnosti

Akcionári 

a vedenie

Riadiaca 

autorita
Manažment

Výkonné 

činnosti 

Inštrukcie 

a zosúladenie

ReportingMonitoring

Príkazy a 

pravidlá

Zodpovednosť

Delegovanie

Riadiaca úroveň Výkonná úroveň

Zdroj: ISACA, isaca.org/cobit5
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Rámec bezpečnostných politík podľa COBIT 5

Úroveň riadenia Dokument Obsah

GOV 1. Strategická Politiky Určujú celkové smerovanie podniku. Stanovujú všeobecné 

požiadavky, zákazy a zásady správania sa v príslušnej oblasti.

MGMT

2. Taktická Štandardy Interpretujú pravidlá v konkrétnych situáciách. Stanovujú 

povinné aktivity, explicitné pravidlá, ovládacie prvky alebo 

nastavenia konfigurácie, ktoré sú navrhnuté na podporu a 

dodržiavanie politík. Štandardy prenášajú politiku do praxe. 

3. Operatívna Procedúry Uvádzajú  podrobnosti o tom, ako dodržiavať politiky a 

štandardy. Procedúry sú súhrnom predpísaných krokov na 

vykonanie politík prostredníctvom konkrétnych akcií.  

Návody Jedná sa o dodatočné (nepovinné) dokumenty na podporu 

politík, štandardov a procedúr - všeobecné usmernenie k 

otázkam typu: "čo robiť za konkrétnych okolností."

Baseline Platformovo závislé pravidlá akceptované naprieč odvetvím, 

poskytujúce najefektívnejšie prístupy ku špecifickej 

implementácii politík. 

Zdroj: ISACA, isaca.org/cobit5
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Typický set politík informačnej bezpečnosti

Politiky 
informačnej 
bezpečnosti

Zdroj: ISACA, isaca.org/cobit5

BCM 
DRP 

Asset Mgmt.Riadenie súladu

Prevádzka IT
Pravidlá 

správania

Vendor Mgmt.
Akvizícia / Vývoj / 

Údržba

Risk Mgmt.
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Príklady typických organizačných opatrení

Vzdelávanie• , zvyšovanie povedomia

Exit• mgmt - postup pri ukončení pracovného pomeru (napr. Odovzdanie pridelených aktív, zrušenie 

prístupových práv, poučenie o následkoch porušení zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti)

Asset• mgmt - vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia, riadenie zmien

Riadenie vstupov • do objektu a chránených priestorov, správa kľúčov

IAM• - prideľovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) oprávnených osôb a správa hesiel

Režim • zastupovania oprávnených osôb

Režim • údržby a upratovania chránených priestorov

Pravidlá • manipulácie s médiami, úložiskami a nosičmi osobných údajov mimo chránených priestorov

Pravidlá používania • prenositeľných IT prostriedkov (napr. notebookov) 

Teleworking• - pravidlá mobilného spracovania a vzdialeného prístupu do infraštruktúry Prevádzkovateľa 

Určenie postupov • likvidácie osobných údajov 

Incident • mgmt - postup pri ohlasovaní a riešení bezpečnostných incidentov a zistených zraniteľností 

Postupy pri • údržbe alebo oprave IT prostriedkov

Čl.32 GDPR
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Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov

• prevádzkovateľ V ČASE URČENIA PROSTRIEDKOV SPRACÚVANIA 

prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré sú určené 

na účinné zavedenie zásad ochrany údajov 

• prevádzkovateľ AJ V ČASE SAMOTNÉHO SPRACÚVANIA 

prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré sú určené 

na účinné zavedenie zásad ochrany údajov 

• Privacy by design“ 

̶ znamená špecificky zabudovať ochranu súkromia už do návrhu aplikácie, procesu, činnosti alebo 

riadenia daného systému, či obchodného procesu

• „Data protection by default“ 

̶ znamená štandardne a trvalo udržateľným spôsobom vykonávať ochranu údajov vo všetkých 

obchodných procesoch a spracovateľských operáciách 

Privacy 

by design

Protection

by default

Čl.25 GDPR
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Trieda technických noriem ISO/IEC 27000
Informačné technológie - Bezpečnostné metódy

• Úvod do Systémov riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), základné pojmy a definície

ISO/IEC 27000 - Systém riadenia informačnej bezpečnosti - Prehľad a slovník

• Požiadavky na  implementáciu, prevádzku, monitorovanie, revíziu a zlepšovanie ISMS 

ISO/IEC 27001 - Systémy riadenia informačnej bezpečnosti - Požiadavky

• Ciele pre jednotlivé oblasti ISMS, zoznam bezpečnostných opatrení na dosiahnutie cieľov 

ISO/IEC 27002 - Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti

• Návod na praktickú implementáciu ISMS podľa ISO 27001

ISO/IEC 27003 - Návod na implementáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti 

• Návod na riadenie rizík v informačnej bezpečnosti 

ISO/IEC 27005 - Riadenie rizík informačnej bezpečnosti 
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A.05 Politiky 
informačnej 
bezpečnosti

A.06 
Organizácia 
informačnej 
bezpečnosti

A.07 
Personálna 
bezpečnosť

A.08 Riadenie 
aktív

A.09 Riadenie 
prístupov

A.10 
Šifrovanie, 
kryptografia

A.11 Fyzická 
bezpečnosť a 
bezpečnosť 
prostredia

A.12 
Prevádzková 
bezpečnosť

A.13 
Komunikačná 
bezpečnosť

A.14 Akvizícia, 
vývoj a údržba 
informačných 

systémov

A.15 Riadenie 
vzťahov s 

dodávateľmi

A.16 Riešenie 
incidentov 

informačnej 
bezpečnosti

A.17 Riadenie 
kontinuity

A.18 Riadenie 
súladu

Informačná bezpečnosť podľa ISO/IEC 27002 
- Informačné technológie - Bezpečnostné metódy - Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti 

̶ Norma obsahuje 113 bezpečnostných opatrení rozdelených do 14 oblastí:  

̶ Strategické výhody systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27x:

• celosvetovo uznávaný rámec best practice

• jednotná terminológia

• procesný model pre zosúladenie a následné zlepšovanie služieb pre biznis 
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Bezpečnostná architektúra

Informačná architektúra • - je vo všeobecnosti dizajn podniku, štruktúry a pomenovania 

častí procesov, systémov, sietí a softvéru s cieľom podporiť čo najlepšiu použiteľnosť. 

• „Bezpečnostná architektúra“ = vymedzenie okolia informačného systému 

a jeho vzťah k možnému narušeniu bezpečnosti. 

Sherwood• Applied Business Security Architecture (SABSA): 

Assets 

(What) 

Motivation

(Why)

Process

(How)

People

(Who)

Location

(Where)

Time

(When)

Contextual The Business Business Risk Model
Business Process 

Model

Business  Organization 

and Relationships
Business  Geography

Business  Time 

Dependencies

Conceptual
Business Attributes 

Profile
Control Objectives

Security Strategies and 

Architectural Layering

Security Entity Model 

and Trusted Framework
Security Domain Model

Security Related 

Lifetimes and Deadlines

Logical
Business Information 

Model
Security Policies Security Services 

Entity Schema and 

Privilege Profiles

Security Domain 

Definitions and 

Associations

Security Processing 

Cycle

Physical Business Data Model

Security Rules, 

Practices and 

Procedures

Security Mechanism
Users, Applications and 

user Interface 

Platform and Network 

Infrastructure

Control Structure 

Execution

Component
Detailed Data 

Structures
Security Standards 

Security Products and 

Tools

Identities, Functions, 

Actions and ACLs

Processes, Nodes, 

Addresses and 

Protocols

Security Step Timing 

and Sequencing

Operational
Assurance of 

Operational Continuity

Operational Risk 

Management 

Security Service 

Management and 

Support

Application and User 

Management and 

Support

Security of Sites, 

Network and Platforms

Security Operations 

Schedule



Rozpory GDPR s dobrou praxou 
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

• Hlavným cieľom reakcie na incident je jeho vyriešenie a vyšetrenie

• Prednosť má horizontálna eskalácia  = vyššia efektivita odozvy na incident

• Manažéri a politici ku riešeniu neprispejú – sú iba ďalším stresovým faktorom
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

21 3 4
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

Fáza Popis stavu KPI

1 Incident potvrdená malígna korelácia udalostí, detekcia 

pravdepodobného incidentu  

Mean Time to Identify

(MTTI) 

2 Offence potvrdený incident (resp. porušenie práv dotknutých osôb) Mean Time to Know

(MTTK)

3 Analýza úplné informácie o technickej podstate incidentu, zastavené 

pokračovanie incidentu 

Mean Time to Fix 

(MTTF) 

4 Follow-up

report

záverečná správa. Kompletná informácia o zneužitej 

zraniteľnosti a vektore útoku 

Mean Time to Verify

(MTTV)
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

• (čl. 33 GDPR):  V prípade porušenia 
ochrany osobných údajov prevádzkovateľ 
oznámi porušenie ochrany osobných 
údajov dozornému orgánu najneskôr do 
72 hodín

• Priemerná detekčná doba incidentu 
(MTTI) v roku 2017 bola 184 dní...

• Priemerná doba potvrdenia incidentu 
(MTTK) v roku 2017 bola 63 dní...

Ako Úradu do troch dní poslúži informácia, ktorá je stará trišvrte roka...? ☺

214

170 168

77

58 54

0

50

100

150

200

250

Zlomyseľné konanie Systémová  závada Chyba obsluhy

MTTI MTTK

Zdroj: Ponemon’s 2017 Cost of Data Breach Study

MTTI MTTK

GDPR
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Nulové riziko nejestvuje ani v rozprávkach 

• Je výhradnou úlohou vlastníka rizík 
rozhodnúť o efektivite opatrení 

• Štát nie je vlastníkom rizík

• Absolútna úroveň ochrany nie je 
dosiahnuteľná ani za predpokladu 
neobmedzených nákladov

• Nulové riziko je naivným očakávaním 
vyplývajúcim z neznalosti  

Zdroj: BSI Standard 100-2 IT-Grundschutz Methodology, v.1.0. Bundesamt fűr Sicherheit in der Informationstechnik

Náklady na bezpečnostné opatrenia [EUR]

Úroveň ochrany [%]

Maximálna

Stredná

100%

Nízka

Vysoká



Záver
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Tri éry bezpečnosti z historického pohľadu… 

2005+ 2015+Pre 2005

• Bezpečnostný monitoring už nepostačuje, 

pretože ten dokáže identifikovať a prioritizovať  

známe hrozby, nie však tie novo vznikajúce. 

• Kognitívna bezpečnosť vypĺňa medzeru tým, že 

dáva zmysel 80% dát, ktoré sú neštruktúrované 

– dosiahnuteľné  v tisíckach dokumentov, 

správ, odborných materiálov,  akademických 

prác, novinových článkov, blogov, odvetvových 

hlásení a ďalších zdrojov 

 Udržiavanie 

chránených aktív v 

bezpečí 

obmedzovaním 

prístupu k nim 

 Monitoring prístupu ku 
chráneným aktívam v 
reálnom čase, 

 Analytika používaná na 
detekciu odchýliek, 
napomáhajúc 
špecialistom bezpečnosti  
riešiť najväčšie problémy 
ako prvé  

• Kognitívna bezpečnosť: 
bezpečnosť ktorá chápe, dôvodí a učí 

sa chápať

• Ochrana perimetra:  
bezpečnosť, ktorá 

vymedzuje 

Výkonný monitoring: •
bezpečnosť, ktorá napomáha 

pochopeniu
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Typická expozícia S pokutou podľa GDPR

Opatrenia Celková  riziková  expozícia

Pokuta nie je opatrenie, ale riziko…

Neadekvátna výška (rizika) pokuty môže spôsobiť 
zníženie prahu vnímania potreby ochrany údajov

Efektívne opatrenia
= 

10% úrovne rizika
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Závery

• Ochrana údajov = informačná bezpečnosť. 

Nehľadajte skryté významy. 

• GDPR je platformovo nezávislá právna norma. 

Nečakajte konkrétne návody na bezpečnosť. 

• Riadenie informačnej bezpečnosti je 

udržiavanie akceptovateľnej miery 

identifikovaného rizika, ktoré pôsobí na 

informačné aktíva. 

• Preukázanie primeraných záruk podľa GDPR si 

vyžaduje najmä certifikáciu úrovne bezpečnosti 

spracúvania dát a v riadení rizík. 

• Pokuta nie je opatrenie, ale riziko. Nejestvuje 

sadzobník, dopad sa dá rátať len ako najvyššia 

hodnota pokuty. 

• Neustále narastajúce množstvo bezpečnostných informácií bude v blízkej budúcnosti možné zvládať len 

riešeniami, ktoré  sú podporené kognitívnou výpočtovou analytikou.  

Popis 
predpokladané
ho spracovania

Dokumentácia

Monitorovanie a 
preskúmavanie

Posúdenie 
rizík na práva 

a slobody

Riadenie 
rizík

Plánovanie 
primeraných 

opatrení

Implementácia 
opatrení

Zvyšovanie 
povedomia

Certifikácia
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