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Bemutatkozás
PR-AUDIT Kft. & Szakmai Konferenciaszervező Kft.
IT-biztonsági tanácsadás
IT kockázatelemzés, információbiztonsági auditok lefolytatása
Adatvédelmi tanácsadás, belső adatvédelmi felelős pozíció betöltése
ITSEC irányítási rendszerek kialakítása, fejlesztése
Technológiai sérülékenység vizsgálatok
Biztonsági szoftverek fejlesztése
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Bemutatkozás
PR-AUDIT Kft. eredményeink

Konferenciák, versenyek
•
•
•
•
•
•

2010 Hacktivity CTF:
I. helyezett
2011 Hacktivity CTF:
I. helyezett
2012 CyberLympics:
I. helyezett (Európai forduló)
2013 CyberLympics III. helyezett (Európai forduló)
EuroCACS, Hacktivity, ITBN előadók
2015-ben és 2016-ban DEF CON előadó
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Bemutatkozás
PR-AUDIT Kft. előadóink
Előadóink
•
•
•
•

ISO 27001 lead auditor
KCEH, OSCP, OSWP, eWPT, eCPPT
CISA
CISM
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Tematika
Budapest, 2017. Szeptember 15.
Az adatvédelmi rendelet,
valamint az adatkezelők előtt
álló legfontosabb feladatok

Téma1 (Időtartam: 45 perc)

Hogyan előzhető meg, hogy
adatszivárgás következzen be
és a BKK-hoz hasonló
helyzetbe kerüljünk?
Előadó: Kiss Marcell
(etikus hacker), PR-AUDIT Kft.

1
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Előadó: dr. Kőmíves Balázs
(CISM, ISO27001 LA,
adatvédelmi szakértő), PRAUDIT Kft.

Téma2 (Időtartam: 45 perc)

Téma3 (Időtartam: 25 perc)

Adatok törlése a valóságban?
Korlátozhatók-e a
keresőmotorok? Merre tart az
uniós joggyakorlat? Milyen
következményeket hozhat a
GDPR?
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Miben segíthet nekünk, ha
információbiztonsági
irányítási rendszert alakítunk
ki és tanúsítunk?
Előadó: dr. Kőmíves Balázs
(CISM, ISO27001 LA,
adatvédelmi szakértő), PRAUDIT Kft.

Téma4 (Időtartam: 20 perc)

Előadó: Fodor Máté
(információbiztonsági
szakértő), PR-AUDIT Kft.

Téma5 (Időtartam: 25 perc)

5

Mit tehetünk a rendelkezésre
álló 72 órában a nyomok
feltárása, megőrzése és
bejelentése érdekében.
Előadó: Vízi Linda (CISA,
ISO27001 LA), PR-AUDIT Kft.

Kérdések és válaszok
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Téma6 (Időtartam Max 20 perc)

FIN
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Az adatvédelmi rendelet, valamint az
adatkezelők előtt álló legfontosabb feladatok
Dr. Kőmíves Balázs
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Adatvédelmi jogi szabályozás
EU és hazai jogi eszközök

Adatvédelmi
irányelv
95/46/EK sz. Irányelv
(1998-ig
implementálandó a
tagállomok jogába)
Mennyire új a GDPR?

2011. évi CXII. törvény
az információs
önrendelkezési jogról és
az
információszabadságról,
Jelenleg hatályos!

Infotv

Adatvédelmi
rendelet
(2016/679)
2015 politikai
konszenzus, a rendelet
általános hatállyal bír,
teljes egészében
kötelező és
közvetlenül
alkalmazandó,
alkalmazási időpont
2018. május 25.
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“Az előterjesztést a
Kormány nem tárgyalta
meg, ezért az nem
tekinthető a Kormány
álláspontjának”

INFOTV
tervezett
módosítása

WP29
2016 –
adathordozhatóság,
2017 – hozzájárulás,
proﬁlozás,
incidensjelentés, NEM
SZENTÍRÁS

Adatvédelmi jogi szabályozás
Mennyiben új az adatvédelmi rendelet?
GDPR = az adatvédelem „átcsomagolása”, egységesítése és ehhez szankciók kapcsolása!
Proﬁlalkotás, automatizált egyedi döntéshozatal
Elfeledtetéshez való jog
Privacy Impact Assessment (előzetes hatásvizsgálat)
Beépített és alapértelmezett adatvédelem
Adathordozhatóság
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GDPR
Történeti áttekintés

Megjelent az infotv. Jogharmonizációs célú
módosításáról a jogszabály tervezet
2017. évi ... törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

http://www.adatvedelmirendelet.hu/adatvedelmi-rendelet/gdpr-infotv-modositas-eloterjesztes-2017-2018/
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GDPR
Infotv tervezett módosítása

1
2

2. § (1) – genetikai adatokat kiterjesztőleg
értelmezi, nem szükséges, hogy
természetes személyek egyedi azonosítását
célozza

3

5. § (3) Kötelező adatkezelést törvény vagy
önkormányzati rendelet írhatja elő
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“(5) Ha az adatkezelés időtartamát vagy
szükségessége időszakos felülvizsgálatát
törvény vagy az Európai Unió́ kötelező jogi
aktusa nem határozza meg, az adatkezelő
az adatkezelés megkezdésétől legalább
háromévente felülvizsgálja, hogy az
általa, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró́ adatfeldolgozó́
által kezelt személyes adat kezelése az
adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges-e. Ezen felülvizsgálat
körülményeit és eredményét az adatkezelő
dokumentálja…”

GDPR
Infotv

4
5

(8) Az (1) bekezdésben és az általános
adatvédelmi rendelet 33. cikk (1)
bekezdésében meghatározott bejelentési
kötelezettséget az adatkezelő a Hatóság
által e célra biztosított elektronikus
felületen teljesíti.
„32. Adatvédelmi hatósági eljárás! GDPR
nem volt explicit helyszíni ellenőrzés,
INFOTV megtartja!
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„35. Adatvédelmi nyilvántartás
65. § (1) Az érintettek tájékozódásának
elősegítítése érdekében a Hatóság hatósági
nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi
nyilvántartás) vezet, amely tartalmazza
a) a 61. § (2) bekezdése alapján közzétett
határozatokban foglaltak szerint
aa) az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
azonosító adatait,
ab) a jogsértés megjelölését,
ac) az alkalmazott jogkövetkezmény
megjelölését,
b) a 64/D. § a) pontjában meghatározott
határozatokban foglaltak szerint
ba) a kérelmező azonosító adatait,
bb) a Hatóság döntése tárgyának
megjelölését,
bc) ha a Hatóság döntése meghatározott
időtartamra hatályos, a határozat időbeli
hatályának megjelölést,
c) a Hatóság részére bejelentett
adatvédelmi tisztviselő
ca) postai és elektronikus levélcímét,
cb) által képviselt adatkezelő vagy
adatfeldolgozó megnevezését.

GDPR
Infotv

7

Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazása során a
Hatóság a kis- és középválallkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. Törvény 12/A. § (1) bekezdésének
alkalmazását mellőzi.
http://www.citizengo.org/hu/85382-kerjukhogy-az-infotv-modositasa-ne-tegyelehetove-hogy-kkv-k-20-millio-eurosbirsaggal
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GDPR
Felkészülés a megfelelésre

STEP 1
Adatkezelési célok
felmérése

STEP 2
Adatkezelési
célonként a jogalap
meghatározása
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STEP 3

STEP 4

Gap-analysis

Gap-analysis

Ellenőrzési lista
elkészítése

Intézkedési terv
elkészítése
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GDPR
Adatkezelési célok felmérése
GDPR közvetlen hatálya mire terjed ki?
Személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelése!
Személyes adatok nem automatizált kezelése, amennyiben valamilyen nyilvántartási rendszer részét képezik.
Infotv. egy személyes adat papír alapon is a része volt (manuális adatkezelés)
Nemzetbiztonság, közös kül-és biztonságpolitika, természetes személyek kizárólag személyes vagy otthoni
tevékenységük keretében végzik!
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GDPR
Adatkezelési célok felmérése
Adatkezelés célok

Jogalap

A biztosítási szerződés megkötése, módosítása, állományban tartása, a biztosítási
szerződésből származó követelések teljesítése
Bit. 135. § (1)
A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása,
biztosítók közötti adatcsere
Bit. 149-151. §
Marketing nyilatkozat alapján az érintett
hozzájárulása
Gazdasági reklámtevékenység végzése
Nyereményjáték szervezése

Érintett hozzájárulása

Egészségügyi adatok kezelése (KGFB, balesetbiztosítás, életbiztosítás)
Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése

Egészségügyi nyilatkozatok

Üzemorvosi vizsgálatok lefolytatása

Mt.

Munkaerő toborzás

Érintett hozzájárulása

Munkaerő kölcsönzés

Adatfeldolgozás
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény

Épületek és helyiségek védelme (kamerarendszer)
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Mt.

GDPR
Adatkezelési célok felmérése

http://online.naih.hu/EMS/EMSDataProtectionRequest/Finder
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GDPR
Célonként a jogalap meghatározása
Hozzájárulás, de szerepe csökken – egy vagy több konkrét célból!
Szerződés önálló jogalap – szerződés teljesítéséhez szükséges és az egyik fél az érintett!
Törvényi elrendelés – jogi kötelezettség/közérdek vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
Jogos érdek önálló jogalap – Infotv. szerint csak ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna
Érdekmérlegelést kell végezni (érintett alapvetői jogai vs. adatkezelő vagy harmadik szermély jogos érdeke)
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GDPR
Ellenőrzési lista összeállítása
GDPR kivonat elkészítése (nekem 31 pontban sikerült...)
Egyes pontok szervezeti szintűek (adatvédelmi incidens bejelentése, DPO kinevezése, jogállása, adatkezelési nyilvántartás, stb.)
További pontokat célonként kell elemezni (excel táblázat munkalapok)
Egyes pontok jogalapokhoz kapcsolódnak (hozzájárulás esetében tájékoztatási kötelezettség), egyes
pontok pedig speciális esetekhez (gyermekek személyes adatai, ha nem az érintettől gyújtik (stb.)
Interjúk lefolytatása az érintett folyamatfelelősökkel – DPO-nak nem feladata mindent tudni!
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GDPR
Ellenőrzési lista – korlátozott tárolhatóság követelménye
5 cikk: “Tárolásának olyan formában kell tö rténnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé…”
GDPR 17. cikk - A tö rléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Kérdés: az adatkezelési cél érdekében milyen a hatály alá tartozó nyilvántartásokat kezelek? (adatbázisok,
ﬁleszerveren tárolt állományok, interfész fájlok, stb.)
Kérdés: ezen nyilvántartások tekintetében meg van határozva törlési határidő? Sosem fekete vagy fehér!
Kérdés: ha meg van határozva (jogszabály, célhoz rendelt) akkor valóban betartom a szabályokat?
Kérdés: ha törlöm, akkor ez ténylegesen egyirányú folyamat, helyreállítás nem lehetséges? (Mentés????)
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GDPR
Ellenőrzési lista – korlátozott tárolhatóság követelménye

Nem új követelmény!
Infotv: kezelése jogellenes, érintett kérelmezi, téves vagy hiányos, cél megszűnt vagy időtartam lejárt,
Bíróság elrendeli
(OTP bírság – 1m J )
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GDPR
Ellenőrzési lista – Hozzájárulással kapcsolatos követlemények
7. cikk: „Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az
érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.”
7. cikk: „az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűséget. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről
tájékoztatni kell. ”
Kérdés: ha hozzájárulás a jogalap, tudom ezt bizonyítani? (nyilatkozat megvan?, online ki van kényszerítve?, stb)
Kérdés: 32. preambulum: bejelölt négyzet nem cselekvés, nem hozzájárulás!
Kérdés: tájékoztattam a visszavonás lehetőségéről és módjáról?
Kérdés: kezelek 16. életévét betöltött gyermek személyes adatait?
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GDPR
Ellenőrzési lista – Hozzájárulással kapcsolatos követelmények

16. életévét be nem töltött gyermek eseten, a gyermekek személyes
adatainak kezelése csak akkor és olyan mertekben jogszerű, ha a
hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg,
illetve engedélyezte.
Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen
esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulás a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg,
illetve engedélyezte.
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GDPR
Ellenőrzési lista – Hozzájárulással kapcsolatos követlemények

42. preambulum: hozzájárulás nem önkéntes, ha ha az érintette nem
rendelkezik valós választási lehetőséggel (egyenlőtlen viszony)
WP 15/2011 sz. vélemény
Munkavállalók elektronikus megfigyelésének javasolt jogalapja a munkáltató jogos érdeke, de
érdekmérlegelést kell végezni
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GDPR
Ellenőrzési lista – Érintett tájákoztatásával kapcsolatos követelmények
13. cikk: Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik: (11 pont?)
Kérdés: mind a 11 pontról tájékoztattam az érintetteket? (új: címzettek, DPO, adathordozhatósághoz való jog, stb.)
Kérdés: ha nem tájékoztattam, akkor van arra lehetőségem, hogy a tájékoztatást utólag megtegyem?
Kérdés: a nyújtott tájékozatatás érthető, könnyen elérhető és látható? (WP 29 15/2011 vélemény)
Kérdés: címzettek és címzettek kategóriái konkréten meghatározhatóak? (általános megfogalmazások nem
megfelelőek!)
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GDPR
Ellenőrzési lista – adatkezelési tevékenység nyilvántartása
30. cikk: „Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségbe tartozóan végzett adatkezelési
tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és
az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik
országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésre előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.”
Kérdés: rendelkezek a fenti adatokkal? Ki fogja elkészíteni a nyilvántartást?
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GDPR
Ellenőrzési lista – DPO

Kell az adatvédelmi csapatot bővítenem?
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GDPR
Ellenőrzési lista – Adatvédelmi tisztviselő kijelölése
37. Cikk Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor:
- az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó́ szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási
feladatkörükben eljáró bíróságokat;
- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek
jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű
megﬁgyelését teszik szükségessé́;
- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriainak
és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
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GDPR
Ellenőrzési lista – Adatvédelmi tisztviselő kijelölése
Infotv: 24. § (1) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá
tartozó - jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi
felelőst kell kinevezni vagy megbízni
a) az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és
adatfeldolgozónál;
b) a pénzügyi szervezetnél;
c) az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.
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GDPR
Ellenőrzési lista – DPO
Megfelelő szakértelem, alkalmazott vagy külső szolgáltató, időben be kell vonni, közzé kell tenni és be kell jelenteni!
Független: feladatai ellátásával kapcsolatban nem utasítható, nem bocsátható el és nem sújtható szankcióval!
Kérdés: kell kijelölnöm adatvédelmi tisztviselőt?
Kérdés: ha van már adatvédelmi tisztviselőm, akkor kell-e a jogállásán módosítanom?

Pr-audit kft
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Szünet

BOOKER

INFO

Hogyan előzhető meg, hogy adatszivárgás
következzen be és a BKK-hoz hasonló helyzetbe
kerüljünk?
Kis Marcell János
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Biztonsági vizsgálatok, betöréstesztek típusai

• Külső
• ügyfél hálózatán kívül
• interneten keresztül

• Belső
• ügyfél belső hálózatából

Pr-audit kft

p r a u d i t. h u

Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Biztonsági vizsgálatok, betöréstesztek típusai

• Blackbox
• minimális információ
• IP cím, címtartomány, vagy domain név

• Graybox
• ismert a hálózat topológiája
• webalkalmazás (több) felhasználóval

• Whitebox
• minden információ rendelkezésre áll
• részletes hálózati ábra
• magas szintű hozzáférés minden vizsgált rendszerhez

Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Általános vizsgálati lépések

1. Tervezés és előkészületek
2. Információgyűjtés
3. Sérülékenységvizsgálat
4. Exploitálás
5. Exploitálás utáni teendők
6. Riportolás
7. Visszaellenőrzés

Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Vizsgálati kategóriák

• Alkalmazás biztonsági vizsgálat
• Webalkalmazás biztonsági vizsgálat
• Hardening vizsgálat
• Forráskód vizsgálat
• Social Engineering vizsgálat

Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Alkalmazás biztonsági vizsgálat

• Az alkalmazás funkcionalitásának és elrendezésének megértése használat által
• Statikus vizsgálatok
• Futás közben történő vizsgálatok

Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Webalkalmazás biztonsági vizsgálat

OWASP Top Ten Project
1. Injektálásos támadások
2. Cross-Site Scripting (XSS)
3. Hibás authentikáció és munkamenet kezelés
4. Nem biztonságos közvetlen objektumhozzáférés
5. Cross-Site Request Forgery (CSRF)
6. Nem biztonságos konﬁguráció
7. Nem biztonságos tárolás
8. Nem védett URL-ek
9. Nem megfelelő védelem a hálózaton
10. Validálatlan átirányítások
Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Hardening vizsgálat
• Felhasználói hozzáférések felülvizsgálata
• Futó szolgáltatások szükségességének vizsgálata
• Szükséges javítócsomagok ellenőrzése
• Fájlrendszer jogosultságának ellenőrzése
• File-ok és scriptek tartalmának biztonsági szempontú vizsgálata
• Operációs rendszer és szolgáltatások beállításainak vizsgálata biztonsági szempontból
• Az operációs rendszer, valamint a szolgáltatások jelszóbeállításainak vizsgálata
• Vírusvédelmi megoldások vizsgálata
• Naplózási beállítások

Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Forráskód vizsgálat

• Fenyegetettség-modellezés
• Fenyegetettség-analízis
• Alkalmazott kontrollok, mitigációs technikák
• Egyéb vizsgálatok

Pr-audit kft
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Vizsgálatok csoportosítása, különbségek
Social Engineering vizsgálat
• Pszichológiai tesztek
•

Telefonos teszt

•

Online teszt

• Fizikai tesztek
•

Telephely teszt

•

Adathordozó teszt

Pr-audit kft
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Az etikus hacker eszközei és módszerei
A mi megközelítésünk – vizsgálati architektúra

• Külső vizsgálatok
• interneten keresztül
• dedikált szerver – egy IP címről érkezik a támadás

• Belső vizsgálatok
• kihelyezett kliens – csak a PR-AUDIT irodájából elérhető
• távoli hozzáférés (VPN, SSH)
• helyszíni vizsgálat

Pr-audit kft
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Az etikus hacker eszközei és módszerei
A mi megközelítésünk – vizsgálati eszközök

• “Dobozos” termékek
• Burp Suite
• Skipﬁsh
• Metasploit Framework
• Armitage
• OpenVAS
• NeXpose
• Stb.

• Saját fejlesztésű python szkriptek

Pr-audit kft
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Mikor, kit és hogyan érdemes megbízni?
Akadályok
A vizsgálatot szakembereink saját irodánkból, saját eszközön végzik…………………………………...……$

A vizsgálatot szakembereink a helyszínen végzik …………………………………………………….....................$$

A vizsgálatot szakembereink a helyszínen végzik, az ügyfél eszközein……………………………………….$$$

A vizsgálatot szakembereink a helyszínen végzik, az ügyfél eszközein, felügyelet mellett…………..$$$$

Pr-audit kft
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Mikor, kit és hogyan érdemes megbízni?

A piacon (el)ismert és megfelelő referenciákkal
rendelkező vállalkozást bízzunk meg!
• Kössünk szerződést!
• Tisztázzuk a feltételeket, kapcsolattartókat, kommunikációt, stb.
• Kérdezzünk rá a Felelősségbiztosításra
• Jól időzítsük és hagyjunk időt a tesztekre!

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidencei és a levonható tapasztalatok

• BKK Botrány

• Sony hack

• Target hack

• Equifax hack

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
BKK Botrány

• E-Ticket rendszer bevezetése a FINA indulására

• “Szűk határidő”

• Összecsapott tesztelés a Szervezet alkalmazottaival

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
BKK Botrány 1

Egy
középiskolás
hibát talál

Jelenti a BKKnak

Pr-audit kft

Egy héten
belül őrizetbe
veszik

p r a u d i t. h u

Média háború

Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
BKK Botrány 2

1

Személyes adatok tárolása

A regisztrációkor megadott adatokat és a jelszóemlékeztetőt is titkosítás
nélkül, sima szövegként küldték ki

Naplófájlok

A rendszer naplófájljai mindenféle jogosultság nélkül elérhetőek, látható
bennük, hogy ki, mikor jelentkezett be. Az E-mail címek és jelszavak is
kiolvashatóak!

Pr-audit kft
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2

Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
BKK Botrány

3

Adatbázismentések

Az adatbázismentések publikusan elérhető könyvtárba kerültek
mentésre, bárki letölthette.

A felsorolt hiányosságokról kapott adatokat a 24.hu átadta a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére, akik eljárást indítottak!

Pr-audit kft
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4

Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Sony hack

A támadás:
• Észrevétel: 2014. November 24.
• Guardians of Peace – Felvállalták a támadást
• Állításuk szerint a felismerést megelőző egy évben már a rendszerben voltak
• Több, mint 100 TB adat ellopása
• A Sony vezetőségének zsarolása
• E-mailek, még kiadatlan ﬁlmek és egyéb adatok szivárogtatása
• Destruktív malware aktiválása a Sony rendszereiben

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
BKK Botrány

lazarus Group:
• Feltételezett hekkercsoport a támadás mögött (= Guardians of Peace?)
• Kb. 2007-2009 óta aktív
• Támadások a dél-koreai állam ellen
•
•
•
•

Operation Flame
Operation Troy
Operation 1Mission
DarkSeoul

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Sony hack

Operation Blockbuster:
• Privát vállalatok koalíciója
• Cél: A Lazarus Group tevékenységének felderítése, a Sony elleni támadás tisztázása
• Malware minták elemzése – több közös pont
•
•
•
•

Nem szokványos hálózatkezelés (Socket Disconnect)
Suicide Scripts
Több helyen használt publikus kulcs
Caracachs titkosítás

• “Kiﬁnomult” támadási technikák:
•
•
•
•

Triviálisan visszafejthető titkosítás
Egyszerűen kijátszható IDS/IPS
Évtizedes másolásvédelmi technológiák
Fake TLS

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Target hack

• Fazio Mechanical – a Target Corp egyik alvállakozója
• Hűtési rendszerek beszerelése
• Jogosultság a Target rendszeréhez – e-számlázás, megbízások kezelése, projektmenedzsment

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Target hack

1. 2013 – Fazio Mechanical E-mail
2. A levél megnyitásával a rendszerbe került a Citadel Trojan nevű malware
3. A Target online számlázó rendszeréhez használt bejelentkezési adatok ellopása

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Target hack

4.

A hozzáférés kihasználása

5.

POS rendszer megfertőzése

6.

Bankkártyaadatok ellopása

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Target hack

November 27. és December közepe között több, mint 40
millió vásárló adatai kerültek jogosulatlan kezekbe

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Target hack

A hibák:
1.

E-mail security teljes hiánya

2.

Végponti vírusvédelmi megoldás = A Malwarebytes ingyenes verziója

3.

Erős authentikáció hiánya

4.

Hálózati szegmentáció hiánya

5.

Adatszivárgás elleni védelem hiánya

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Equifax hack

Equifax:
• Az Egyesült Államok egyik legnagyobb hitelminősítő ügynöksége
• Több, mint 800 millió fogyasztó és több, mint 88 millió cég adatai
• $2,7 milliárd árbevétel évente

Pr-audit kft

p r a u d i t. h u

Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Equifax hack

A támadás:
• Időtartama: Május közepén kezdődött, a cég július 29-én észlelte
• Az Equifax állítása: “A támadók egy USA-beli weboldal sebezhetőségét használták ki, hogy hozzáférjenek bizonyos
fájlokhoz.”
• Csak az Amerikai Egyesült Államokban 143 millió embert érint, a Kanadai és Brit számokról nem nyilatkoztak
• Social Security Numbers, személyi igazolványok, jogosítványok
• Körülbelül 209.000 ember bankkártya adatai

Pr-audit kft
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Az elmúlt évek érdekesebb incidensei és a levonható tapasztalatok
Tanúságok, tapasztalatok

A példák hiányosságai, mire figyeljünk:
• Megfelelő fejlesztési modell implementálása – BKK
• Rendszeres tesztelés – Mind a négy példa
• Megfelelő naplózási eljárások – Mind a négy példa
• Technológiák aktualizálása – Sony, Equifax
• Felhasználók biztonságtudatossági oktatása – Target

Pr-audit kft
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Miben segíthet nekünk, ha információbiztonsági
irányítási rendszert alakítunk ki és
tanúsítunk?
Dr. Kőmíves balázs
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Iso 27001
Nemzetközi legjobb gyakorlat

Az információbiztonságot nem a GDPR találta fel,
évtizedes legjobb gyakorlat létezik!
Megoldást ne az adatvédelmi irodalomban keressünk, nemzetközi szabványok alkalmazása javasolt, mert
évtizedekkel előrébb járnak!

Pr-audit kft
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ISO 27000 szabványcsalád
A legnépszerűbb információbiztonsági irányítása szabvány
NIST 800-53 | CoBit 5 | PCI DSS | ISO27000 | Magyarok, sajnos, mindig tudunk jobbat…
Bármelyiket is vezette be a szervezet sikeresen, jelentős lépést tett az információs vagyon védelme irányába
A 27000-es család, mint nemzezközi “best-practice” célja a szervezet információs vagyonának védelme,
hatékonyan alkalmazható kis-közepes-nagy szervezetben is!
Több, mint egy tucat, egymásra épülő szabvány, melyek közül a legnépszerűbb a 27001 (MSZ ISO/IEC 27001:2014)
27001 – követelmények a IBIR megvalósításához | 27002 – Code of practice | 27005 – IT kockázatelemzés
27001 – 114 kontroll követelmény az információs vagyon védelme érdekében

Pr-audit kft
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Iso 27001
Nemzetközi legjobb gyakorlat

5. cikk: Az adatkezelőnek képesnek kell lennie a
megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)
Rendszerbe foglalja a GDPR “gumi” szabályait és alapot
teremt a felelős információgazdálkodásnak,
megakadályozza az információk sérülését
Pr-audit kft
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GDPR
Preambulum - 145

Kellő figyelmet kell azonban fordítani a jogsértés természetére, súlyosságára, időtartamára,
szándékos jellegére és arra, hogy tettek-e intézkedéseket az elszenvedett kár mértékének
csökkentésére, továbbá a felelősség mértékére, a korábban e téren elkövetett
jogsértésekre, arra, ahogyan a felügyeleti hatóság tudomást szerzett a jogsértésről, valamint
arra, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó betartja-e a vele szemben elrendelt
intézkedéseket és hogy alkalmaz-e valamely magatartási kódexet, valamint minden egyéb

súlyosbító vagy enyhítő körülményre.

Pr-audit kft
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GDPR 32. cikk

ISO 27001

Kockázatelemzés

Kockázatfelmérés

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó:
- a tudomány és technológia állása
- a megvalósítás költségei
- az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai
- a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú
kockázat ﬁgyelembevételével

-

megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja.

6.1.2. Az információbiztonsági
kockázatok felmérése
Kötelező információbiztonsági
kockázatfelmérési folyamat:
- kell dokumentált módszertan!
- következetes és összehasonlítható
eredményt garantál,
azonosítja és rangsorolja az információk
bizalmasságának, sértetlenségének és
rendelkezésre állásának elvesztésével
kapcsolatos kockázatokat
6.1.3. Az információbiztonsági
kockázatok kezelése
- Intézkedési terv meghatározása
- Az A melléklet az intézkedési célok és
intézkedések egy átfogó listáját
tartalmazza. Ezen nemzetközi
szabvány az alkalmazóit az A
melléklethez irányítja annak
érdekében, hogy egyetlen szükséges
intézkedés se legyen ﬁgyelmen kívül
hagyva.

Pr-audit kft
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GDPR 32. cikk

ISO 27001

Álnevesítés és titkosítás

Titkosítás

a, a személyes adatok álnevesítését és
titkosítását;

A10.1. Titkosítási intézkedések
Cél: Alkalmas és hatásos titkosítást
biztosítani, hogy védeni lehessen az
információk bizalmasságát, hitelességét és/
vagy sértetlenségét.

Titkosítás – kétirányú folyamat
Álnevesítés - ? Egyirányú folyamat (hash)
Tokenizálás - ?

Az információk védelme érdekében ki kell
alakítani és be kell vezetni egy titkosítási
intézkedések tételére vonatkozó szabályt.
A titkosító kulcsok használatára, védelmére
és élettartamára szabályt kell kialakítani és
bevezetni a teljes életciklusukra
kiterjedően.

Pr-audit kft
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GDPR 32. cikk

ISO 27001

CIA

Példák

b, a személyes adatok kezelésére
használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását,
rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;

A 6.2. Mobil eszközök és távmunka
- Szabályt és azt támogató biztonsági
intézkedéseket kell bevezetni a mobil
eszközök használatával járó kockázatok
kezelésére.
- Szabályt és azt támogató biztonsági
intézkedéseket kell megvalósítani a
távmunkahelyeken hozzáférhető,
feldolgozott és tárolt információk
védelme érdekében.
A9. A hozzáférés-felügyelet
Cél: Korlátozni a hozzáférést az
információkhoz és az információfeldolgozó
eszközökhöz
A9.4. Rendszer- és alkalmazáshozzáférés felügyelete
Cél: Megelőzni a jogosulatlan hozzáférést
rendszerekhez és alkalmazásokhoz.

Pr-audit kft
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GDPR 32. cikk

ISO 27001

Rendelkezésre állás

Kockázatfelmérés

c, ﬁzikai vagy műszaki incidens esetén az
arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben
vissza lehet állítani;

A 6.2. Mobil eszközök és távmunka
- Szabályt és azt támogató biztonsági
intézkedéseket kell bevezetni a mobil
eszközök használatával járó kockázatok
kezelésére.
- Szabályt és azt támogató biztonsági
intézkedéseket kell megvalósítani a
távmunkahelyeken hozzáférhető,
feldolgozott és tárolt információk
védelme érdekében.
A9. A hozzáférés-felügyelet
Cél: Korlátozni a hozzáférést az
információkhoz és az információfeldolgozó
eszközökhöz
A9.4. Rendszer- és alkalmazáshozzáférés felügyelete
Cél: Megelőzni a jogosulatlan hozzáférést
rendszerekhez és alkalmazásokhoz.

Pr-audit kft
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GDPR 32. cikk

ISO 27001

Hatékonyság tesztelése

Belső audit

d, az adatkezelés biztonságának
garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres
tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.

9.2. Belső audit
Rendszeres időközönként kötelező audit:
- eredményes-e az IBIR?
- audit program összeállítása
- pártatlan auditorok kiválasztása
- eredmények vezetőség részére történő
bemutatása

Pr-audit kft
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GDPR 25. cikk

ISO 27001

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

FEjlesztés

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat ﬁgyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind
pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt
végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például
az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az
e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az
érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák
beépítése az adatkezelés folyamatába.

A14.2. Biztonság a fejlesztési és
támogatási folyamatokban
Cél: Biztosítani, hogy az
információbiztonságot az információs
rendszerek fejlesztési életciklusába
betervezzék és megvalósítsák.
• Szabály a biztonságos fejlesztésre
• Rendszerek váltózásfelügyeleti eljárásai
• Az alkalmazások műszaki vizsgálata a
működtető környezet változásai után
• Szoftvercsomagok változtatásainak
korlátozása
• Biztonságos rendszerek tervezési elvei
• A rendszer biztonsági tesztelése
• Tesztadatok védelme

(2) Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes
adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.
Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok
mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk
időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az
intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a
személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes
személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáfér
hetővé meghatározatlan számú személy számára.

Pr-audit kft
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GDPR 32. cikk

ISO 27001

STB

114

2) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor
kifejezetten ﬁgyelembe kell venni az olyan
kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből erednek.

A7.2.2. Az információbiztonság
tudatosítása, oktatása és képzése
A szervezet minden alkalmazottjának és ahol szükséges - a szerződéses
munkavállalóknak megfelelő tudatosító
oktatásban és képzésben kell részesülniük.
A12.2. Védelem a rosszindulatú
szoftverek ellen
Cél: Biztosítani, hogy az információk és az
információfeldolgozó eszközök védettek
legyenek a rosszindulatú szoftverek ellen.
A12.6. A műszaki sebezhetőségek
felügyelete
Cél: Megelőzni a műszaki sebezhetőségek
kihasználását.
A16. Az információbiztonsági incidensek
kezelése
Cél: Biztosítani egy következetes és hatásos
megközelítést az információbiztonsági
incidensek kezelésére, beleértve a
biztonsági események és gyengeségek
kommunikációját is.
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Iso 27001
A tanusítás folyamata

Nem szükséges tanúsíttatni IBIR-ünket, a rendszert
kialakíthatjuk, fenntarthatjuk önállóan, vagy külső
tanácsadó segítségével
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Iso 27001
A tanusítás folyamata - https://www.iso.org/standard/54534.html
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Iso 27001
A tanusítás folyamata – tanusító szervezetek
SGS – sgs.hu
Vincotte - https://www.vincotte.hu/Tanusitas/ISO-27001.html#tab-1
Magyar Szabványügyi Testület - http://www.mszt.hu/web/guest/msz-iso-iec-27001
Felkészítésre vonatkozó szolgáltatások elérhetőek a magyar piacon!
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Iso 27001
A tanusítás folyamata

Érdemes elkerülni a “szervezeti vakságot”
Éves audit, 3 évenkénti megújító audit megfelelő külső nyomást teremt
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Adatok törlése a valóságban? Korlátozhatók-e
a keresőmotorok? Merre tart az uniós
joggyakorlat? Milyen következményeket
hozhat a GDPR?
Fodor Máté

P R - A U D I t K f t.

P r a u d i t. h u

Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González

• 1998 – spanyol Szociális és Munkaügyi Minisztérium
• Társadalombiztosítási adósok vagyontárgyainak árverezése
• La Vanguardia

Pr-audit kft
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Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González

• Mario Costeja González
• 2009 – Panasz a La Vanguardia felé
• 2010 – Panasz a Google Spain és a spanyol Adatvédelmi Hivatal felé
• Az újság elleni panasz elvetése, a Google elleni fenntartása
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Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González

A Google Spain és Google Inc. ellenérvei a spanyol Legfelsőbb Bíróság felé

1

2

A Google Inc. nem tartozik a 95/46/EK
adatvédelmi irányelv joghatósága alá, a
Google Spain pedig nem felel a kereső
funkcióért

A kereső funkcióhoz nem kötődik személyes
adatok kezelése

Pr-audit kft
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3

Ha kezelnének is személyes adatokat, sem a
Google Inc., sem a Google Spain nem
tekinthető adatkezelőnek

4

Az érintettet semmilyen esetben sem illeti
meg a törléshez való jog a törvényesen
közzétett információkkal kapcsolatban

Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González

A Legfelsőbb Bíróság jogorvoslatot kért az Európai Bíróságtól az alábbi témákban:
•

Az adatvédelmi irányelv területi hatálya

•

Az Internetes keresőmotor szolgáltatók jogi helyzete az irányelv tárgyi hatályának fényében, a szolgáltató
tekinthető-e adatkezelőnek

•

A direktíva rendelkezik-e az egyén elfeledtetéshez való jogáról

Pr-audit kft
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Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González
A főtanácsnok véleménye:

1

Üzle& modellje mia- a Google az irányelv joghatósága alá
esik

Az irányelv tárgyi hatálya alapján a Google
nem tekintendő adatkezelőnek

3

Az információ és kifejezés szabadságának jogai megelőzik a
törléshez való jogot

Pr-audit kft
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2

Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González
Ítéletalkotás:

1

Az Európai bíróság adatkezelőnek nyílváníto-a a Google-t

Kiterjeszte-e az irányelv terüle& hatályát a
Google Inc.-re

3

Úgy ítélte meg, hogy az olyan adatok kezelése, amelyek
“nem megfelelőek, irrelevánsak, vagy túlzo-ak”, nem
kompa&bilisek az irányelvvel

Pr-audit kft
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2

Korlátozhatók-e a keresőmotorok?
Google Spain v AEPD and Mario Costeja González
Ítélet:

”[…] a Google Inc.-t arra kötelezi, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy M. Costeja González személyes adatait törölje az indexéről, és akadályozza meg, hogy a
jövőben ezek hozzáférhetők legyenek.”
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
95/46/EK - Adatvédelmi irányelv

•

6 (1) d):
•

•

“A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a személyes adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek kell legyenek; minden ésszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira,
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek”

12 b):
•

“A tagállamoknak biztosítaniuk kell minden érintett számára a jogot, hogy az adatkezelőtől az esettől függően kérje az olyan adatok
helyesbítését, törlését vagy zárolását, amelyek feldolgozása nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, különösen az ilyen adatok
hiányos vagy hibás volta miatt”
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR - Az elfeledtetéshez való jog
17. Cikk:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR - Az elfeledtetéshez való jog
17. Cikk:

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek ﬁgyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR - Az elfeledtetéshez való jog
17. Cikk:
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;
d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR - A tiltakozáshoz való jog
21. Cikk:

•

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1)
bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló proﬁlalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

•

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a
rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a proﬁlalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.

•

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

•

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak
ﬁgyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

•

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az
érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

•

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR - A tiltakozáshoz való jog
95/46/EK 14. Cikk:
“A tagállamoknak biztosítaniuk kell az érintettnek, hogy:
a) legalább a 7. cikk e) és f) pontjában foglalt esetekben, sajátos helyzetével kapcsolatos lényeges jogos érdekből bármikor
tiltakozhasson a rá vonatkozó adatok feldolgozása ellen, kivéve, ha erről a nemzeti jog másként rendelkezik. Jogos tiltakozás esetén az
adatkezelő által kezdeményezett adatfeldolgozás a továbbiakban nem terjedhet ki a szóban forgó adatokra;”
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR - A tiltakozáshoz való jog
95/46/EK 14. Cikk:
“A tagállamoknak biztosítaniuk kell az érintettnek, hogy:
a) legalább a 7. cikk e) és f) pontjában foglalt esetekben, sajátos helyzetével kapcsolatos lényeges jogos érdekből bármikor
tiltakozhasson a rá vonatkozó adatok feldolgozása ellen, kivéve, ha erről a nemzeti jog másként rendelkezik. Jogos tiltakozás esetén az
adatkezelő által kezdeményezett adatfeldolgozás a továbbiakban nem terjedhet ki a szóban forgó adatokra;”
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR – Új rendelkezések

• Törléshez való jog proﬁlalkotás kapcsán
• “Viszonteladási jog”
• Az adatkezelés korlátozásához való jog
• Az adat szavatossági ideje
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Merre tart az uniós joggyakorlat? Milyen következményeket hozhat a GDPR?
GDPR – Aggályok

Keresőmotorok szolgáltatóinak felelőssége

Közösségi médiaoldalak szolgáltatóinak felelőssége

Pr-audit kft

p r a u d i t. h u

Mit tehetünk a rendelkezésre álló 72 órában a
nyomok feltárása, megőrzése és bejelentése
érdekében?
Vízi Linda

P R - A U D I t K f t.

P r a u d i t. h u

GDPR

Infotv. tervezet

Incidens definíció

Incidens definíció

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan
sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;

„26. adatvédelmi incidens: az
adatbiztonság olyan sérelme, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
módosulását, jogosulatlan továbbítását
vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
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p r a u d i t. h u

GDPR

Infotv. tervezet

Incidens bejelentése

Incidens bejelentése

„(1) Az adatvédelmi incidenst az
adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve. Ha a
bejelentés nem történik meg 72 órán
belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
(2) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi
incidenst, az arról való tudomásszerzését
követően indokolatlan késedelem nélkül
bejelenti az adatkezelőnek.

„25/J. § (1) Az adatkezelo az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben
felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az (5)
bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat, valamint
az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb
az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését
követően hetvenkét órával bejelenti a Hatóságnak.
(2) Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha
valószínűsítheto , hogy az nem jár kockázattal az
érintettek jogainak érvényesülésére.
(3) Ha az adatkezelo az (1) bekezdésben
meghatározott bejelentési kötelezettséget
akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az
akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti
és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró
nyilatkozatát is.
(4) Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó
tevékenységével összefüggésben merült fel vagy azt
egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról – az
adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését
követően – haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt.
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Incidens bejelentés tartalma
(3) Az (1) bekezdésben említett
bejelentésben legalább:
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, beleértve – ha lehetséges – az
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges
számát, valamint az incidenssel érintett
adatok kategóriáit és hozzávetőleges
számát;
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő
vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi
incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az
adatvédelmi incidens orvoslására tett
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve
adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.
(4) Ha és amennyiben nem lehetséges
az információkat egyidejűleg közölni,
azok további indokolatlan késedelem
nélkül később részletekben is közölhetők.

Incidens bejelentése
5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési
kötelezettség keretei között az adatkezelo
a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét,
beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel
érintett adatok körét és hozzávetőleges
mennyiségét,
b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselo
vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más
kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,
c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredo ,
valószínűsítheto következményeket, és
d) ismerteti az adatkezelo által az adatvédelmi
incidens kezelésére tett vagy tervezett – az
adatvédelmi incidensből eredo esetleges
hátrányos következmények mérséklését célzó és
egyéb – intézkedéseket.
(6) Ha az (5) bekezdés a)-d) pontjában foglalt
valamely információ a bejelentés időpontjában
nem áll az adatkezelo rendelkezésére, azzal az
adatkezelo a bejelentést annak benyújtását
követően utólag – az információ rendelkezésre
állásáról való tudomásszerzését követően
haladéktalanul – kiegészíti.
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Incidensek nyilvántartása

Incidensek nyilvántartása

(5) Az adatkezelő nyilvántartja az
adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és az
orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a
felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk
követelményeinek való megfelelést.

25/E. § (1) Az adatkezelo a kezelésében
lévo személyes adatokkal kapcsolatos
adatkezelési műveletekről nyilvántartást
vezet (a továbbiakban: adatkezelői
nyilvántartás). Az adatkezelői
nyilvántartásban az adatkezelo rögzíti:
j) az általa kezelt adatokkal
összefüggésben felmerült adatvédelmi
incidensek bekövetkezésének
körülményeit, azok hatásait és a
kezelésükre tett intézkedéseket,
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Érintett tájékoztatása

Érintett tájékoztatása

34. Cikk (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint
tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi
intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például
a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan
további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett
jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul
meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.

25/K. § (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető
valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel
járhat (a továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens), az adatkezelő az
érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.
(2) Az érintett (1) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásának kötelezettsége
alól az adatkezelő mentesül, ha:
a) az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az
adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő – így különösen az adatokat a
jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok
titkosítását eredményező – műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket
alkalmazott,
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő
intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet
megillető valamely alapvető 25/K. § (1) Ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését
lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas
kockázatú adatvédelmi incidens), az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi
incidensről haladéktalanul tájékoztatja.
(2) Az érintett (1) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásának kötelezettsége
alól az adatkezelő mentesül, ha:
a) az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az
adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő – így különösen az adatokat a
jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok
titkosítását eredményező – műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket
alkalmazott,
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Bizonyítási teher - kértérítés
(146) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az e rendeletet
sértő adatkezelés miatt okozott kárt köteles megtéríteni. Az
adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót a kártérítési
kötelezettség alól abban az esetben mentesíteni kell, ha
bizonyítja, hogy a kár bekövetkeztéért őt semmilyen
felelősség nem terheli.
82. cikk
A kártérítéshez való jog és a felelősség
(1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett,
az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
(2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő
felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e
rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak
abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötele zettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű
utasításait ﬁgyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen
járt el.
(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e
cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem
Pr-audit kft
terheli felelősség.

Bírósági jogorvoslat –
bizonyítási teher
23. § (1) A bírósági jogorvoslathoz való jogának
érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelo ,
illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó
adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az
adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése
szerint az adatkezelo , illetve az általa megbízott vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes
adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi
aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott
előírásoknak – így különösen a 4. § (1)- (4a) bekezdésben
meghatározott alapveto követelményeknek – megfelel,
az adatkezelo , illetve az adatfeldolgozó köteles
bizonyítani.
(3) A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
is megindíthatja.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
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INCIDENSEK – segítség a bizonyításhoz
TECHNOLÓGIA
Megfelelően működő monitoring eszközök
Kiépített több vonalas védelmi rendszer
Rendszeresen auditált alkalmazások stb.

FOLYAMAT
Belső incidenskezelési folyamat
.
Konkrét feladat – és felelősségi körök kialakítása
Megfelelő dokumentáltság
Krízis kommunikáció
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COMPUTER FORENSICS
Mi ez?
Forensics computing is the science of capturing, processing and investigating data from computers using a methodology
whereby any evidence discovered is acceptable in a Court of Law..

Mi a célja?
• Felátrni, megvizsgálni és megőrizni a számátógéphez kapcsolódó digitális evidenciákat
• Gyors és hatékony eszköztárat bevetni ehhez a károk és a kockázatok csökkentése érdekében
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COMPUTER FORENSIC
KULCSLÉPÉSEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probléma, visszaélés, incidens észlelése
Minden szükséges előzetes információ összegyűjtése
Amennyiben szükséges a megfelelő felhatalmazások beszerzése
Elsődleges nyomok biztosítása
Eszközök lefoglalása
Eszközök biztonságos szállítása
Tükörmásolat készítése
Másolatok validálása
Chain of custody fenntartása
Eredeti eszközök biztonságos tárolása
Másolatok átvizsgálása
Összefoglaló jelentés elkészítése
Prezentálása, akár a bíróság előtt
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CONTACT US!
Miben segíthetünk?

+36 1 789 9323
praudit@praudit.hu
Facebook/praudit
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Kérdések?
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