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Agenda:
Zagadnienia wyboru dziedziny szyfrowania danych.
Zastosowanie TDE.
Wybór algorytmów szyfrowania.
Tworzenie bezpiecznych kanałów transmisji

dla przesyłania kopii danych.
Problemy przeciwstawnych wymagań – „prawo do 

bycia zapomnianym” vs „obowiązek integralności”.
Niektóre zagadnienia prawidłowości opisu przedmiotu 
zamówienia i umów o świadczenie usługi.



Dane – komponent systemu informatycznego: 
Informacje, które mają wartość dla organizacji 
–co chronimy, jaką ma wartość? 

Stany danych:
- przetwarzane („in use”)
- transmitowane („w drodze” – „in transit”, 

„in motion”) 
- w spoczynku ( „at rest”)



Statystyka
40% danych nie jest archiwizowanych
50% backup’ów rzadziej niż raz w tygodniu
70% kopie na taśmach, 
ponad 30% nie weryfikuje spójności kopii
90% aplikacji WAN oferowanych przez 

dostawców nie ma wbudowanych 
zabezpieczeń NFGW



Klasyfikacja według TLP  (Traffic Light Protocol )
US-CERT ( https://www.us-cert.gov/tlp)

Jak rozsądnie chronić kopie danych? 

https://www.us-cert.gov/tlp


C – (confidentiality) poufność - TAK 
I – (integrity) integralność - TAK
A – (accessibility) dostępność - TAK

Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa
- rola kopii bezpieczeństwa/archiwalnych (1)



A – (authentication) – uwierzytelnienie - TAK 
A – (authorization) – autoryzacja - TAK
A – (accounting) – rozliczalność - TAK

Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa
- rola kopii bezpieczeństwa/archiwalnych (2)



Wybór dziedziny szyfrowania
- dyski i ich partycje
- dyski wirtualne
- archiwa:

- plików
- przestrzeni tabel
- wybranych tabel
- wierszy (krotek)
- kolumn (atrybutów)



Szyfrowanie baz danych – TDE 
(Transparent Data Encryption) 

- silne szyfrowanie baz danych, typowo AES,
- pełne zarządzanie cyklem życia klucza, 
- wybór szyfrowania tabel lub kolumn w tabelach,
- zwykle duża szybkość wykonywania operacji,
- dobra generację klucza głównego 

i kluczy szyfrowania tabel



Wybór algorytmów szyfrowania
Algorytmy szyfrowania symetrycznego 

vs
algorytmy szyfry asymetrycznego

W praktyce: szyfrowanie symetryczne,

dominuje AES 256

wymagana jest zgodność z FIPS 140-2 (2)



Bezpieczne kanały transmisji
dla przesyłania kopii danych (1)

Poufność i integralność kopii odmiejscowionych: 
- szyfrowanie przed przesłaniem kopii
- weryfikacja wartości funkcji skrótu 

po transmisji danych
Zalety: dowolny kanał transmisji,
klucze w posiadaniu właściciela danych
ochrona przed ujawnieniem, zniekształceniem …
Wady: obciążenie procesorów lokalnych, 
pielęgnacja kluczy



Bezpieczne kanały transmisji
dla przesyłania kopii danych (2)

Poufność i integralność kopii odmiejscowionych: 
- utworzenie bezpiecznych kanałów 

komunikacyjnych (TLS, IPsec)
- weryfikacja wartości funkcji skrótu
- szyfrowanie w miejscu składowania kopii

Zalety: szyfrowane nie obciąża procesorów lokalnych
gospodarka kluczami przez usługodawcę
Wady: zależność od usługodawcy, korzystanie 
wyłącznie z bezpiecznych kanałów transmisji



Problemy przeciwstawnych wymagań 
„prawo do bycia zapomnianym” 
vs „obowiązek integralności” (1)

Art. 17 RODO - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od 
administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych 
osobowych (…)
Art. 5 RODO – Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób 
zapewniający (…) m.in. ochronę przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).



Problemy przeciwstawnych wymagań (2)
Prymat „prawa do bycia zapomnianym” 
wyrok WSA w Warszawie z dn. 16.01.2008 sygn. akt II SA/Wa 1801/07
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B87668C93
Wyrok NSA z dn.03.07.2009  I OSK 633/08 - Wyrok NSA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/206B0FB861

https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B87668C93
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/206B0FB861


Niektóre zagadnienia prawidłowości opisu 
przedmiotu zamówienia i umów o 
świadczenie usługi:
-wymagania wynikające z otoczenia prawnego
- gospodarka hasłami przez administratorów
- wymagania w obszarze szyfrowania danych



Wybrane elementy otoczenia prawnego RODO 

ARTYKUŁ 32 ust.1:
- pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- poufność, integralność i dostępność (…)
- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności 
danych osobowych

- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie 
skuteczności środków technicznych
i  organizacyjnych (…)



Zadania dla administratora/ów 
gospodarka hasłami przez określenie:
- zestawu znaków (Composition)
- długości hasła (Length Range)
- okresu ważności hasła (Lifetime)
- źródła (twórcy) hasła (Source)
- własności hasła (Ownership)
- metod dystrybucji hasła (Distribution)
- metod pamiętania hasła (Storage)
- metod wprowadzania hasła (Entry)
- metod transmitowania hasła (Transmission)
- okresu pojedynczego uwierzytelnienia (Authentication Period)



Szyfrowanie danych
określenie wymagań dla dostawcy systemu 
->standaryzacja wymagań, opis w SIWZ (1)
W opisie przedmiotu zamówienia konieczne jest 
opisanie stawianych wymagań:
- określenie dziedziny, np. szyfrowanie 

wybranych folderów i plików, danych na 
nośnikach zewnętrznych

- określenie algorytmu, np. algorytmem AES, 
o długości klucza…. w trybie …. 



Szyfrowanie danych:
określenie wymagań dla dostawcy systemu 
->standaryzacja wymagań, opis w SIWZ (2)
- w procesie backupu szyfrowanie transferu      

danych algorytmami… ,
- szyfrowanie zasobów kopiowanych 
z określonych lokalizacji algorytmami … 
- szyfrowanie wskazanych folderów 
i plików algorytmami….
- instalacja, konfiguracja oprogramowania 
do zarządzania kluczami, szkolenie...



Szyfrowanie danych:
określenie wymagań dla dostawcy systemu 
->standaryzacja wymagań, opis w SIWZ (3)
system (…) musi zapewniać szyfrowanie 
przechowywanych danych. Szyfrowanie musi być 
transparentne dla aplikacji korzystających 
z danych. 
Szyfrowanie/deszyfrowanie danych nie może 
powodować przerw w dostępie do danych. 
Kopia bezpieczeństwa szyfrowanej bazy także 
powinna być automatycznie zaszyfrowana.



Potrzeba refleksji
Istnieją dobre środki ochrony.
Czy mamy dobrą politykę bezpieczeństwa? 
Czy mamy środki organizacyjne i finansowe 
na wprowadzenie i pielęgnację zaprojektowanych 
rozwiązań?
Rozwiązania adekwatne do potrzeb i możliwości.
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