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W
WYTYCZNE
E
PIECZEŃS
STWA INFO
ORMACJI DLA
BEZP
KONTRA
AHENTÓW
W I OSÓB ZEWNĘTR
Z
RZNYCH
(zbiiór zasad regulujący
r
ych działa
ania kontra
ahentów, realizująccych dosta
awy
lub św
wiadczącyc
ch usługi na rzecz A
ARR oraz wszystkie
e osoby sp
poza ARR
R, które
wnioskują o do
ostęp do zasobów
z
iinformacy
yjnych Age
encji Rynkku Rolneg
go na
pod
dstawie odrębnych
o
przepisów
w lub umó
ów m.in. pracownik
p
ków serwis
su,
ze
ewnętrznych audyto
orów i kon
ntrolerów, konsultan
ntów i pro
ogramistów
w)

JA: 3
WERSJ
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Wytyczzne Bezpie
eczeństwa Informacji obowiązu
ują wszystk
kich kontraahentów, je
ednostki
zewnęttrzne i ich pracownik
ków, o ile w trakcie realizacji
r
umowy
u
otrzzymują dostęp do
zasobó
ów informacyjnych AR
RR.
Istotne naruszeniie postano
owień PBI przez osob
bę fizyczną
ą zatrudnioona na podstawie
umowyy- zlecenia
a lub umo
owy o dzzieło skutk
kuje natychmiastowyym rozwią
ązaniem
umowyy i stanowi podstaw
wę do żąda
ania pokryc
cia powsta
ałej szkodyy lub zapła
aty kary
umown
nej, jeżeli ta
aki obowią
ązek wynika
a z zawarttej umowy.
Istotne narusze
enie posttanowień Polityki Bezpieczeństwa IInformacji przez
kontrah
henta stan
nowi podstawę od odstąpieniia przez ARR
A
od uumowy i żądania
ż
pokryciia powstałe
ej szkody lub zapłatyy kary umownej, jeżeli taki oboowiązek wynika
w
z
zawarte
ej umowy.
Odpow
wiedzialnośść za bezp
pieczeństw
wo informa
acji ARR obejmuje
o
nnie tylko siedzibę
s
ARR, a
ale także wszelkie sytuacje, w których informacje związanne z działa
alnością
ARR są
ą przetwarrzane poza
a jej siedzi bą. Obejm
muje to w szczególno
s
ości zdalny
y dostęp
do siecci komputerowej ARR
R.
BEZPIE
ECZEŃST
TWO FIZYC
CZNE I ŚR
RODOWISKOWE
1. Pow
wierzchnia
a biurowa zajmowana
z
a przez AR
RR jest dzie
elona na:
a) sstrefy adm
ministracyjne,
b) sstrefy bezp
pieczeństw
wa.
2. Strrefa adminiistracyjna to
t powierzzchnia będą
ąca w użyttkowaniu A
ARR.
3. Na granicach
h strefy adm
ministracyj nej funkcjo
onuje elekttroniczna kkontrola do
ostępu
4. W ARR nie wydzielono obszaryy dostaw i załadunku. Dostęp do pomie
eszczeń
ma
agazynowyych jest na
adzorowan
ny, prowad
dzona jest kontrola rruchu osob
bowego
i materiałowe
ego.
eczeństwa to wydzie
elona część strefy ad
dministracyyjnej wypo
osażona
5. Strrefa bezpie
wd
dodatkowe
e, niezależn
ne systemyy zabezpie
eczeń.
6. Wsstęp do strrefy bezpie
eczeństwa jest ogran
niczony tyllko do osóób, które uzyskały
u
sto
osowne uprrawnienia.
7. We
ejście orazz wyjście ze
z stref be
ezpieczeńs
stwa jest rejestrowan
r
ne. Rejesttruje się
tożżsamość ossób oraz czas ich we
ejścia i wyjś
ścia.
8. Wn
noszenie i wynoszenie do i ze stref bezp
pieczeństwa elektron icznych no
ośników
info
ormacji mo
oże mieć miejsce ttylko w prrzypadkach
h wynikająących z procedur
ekssploatacji zainstalowa
z
anego tam
m sprzętu in
nformatycz
znego i poddlega rejes
stracji.
9. W strefach bezpiec
czeństwa zabronion
ne jest korzystannie z urrządzeń
ograficznycch, wideo, audio lub
b innych urrządzeń na
agrywającyych, np. kamer w
foto
urzządzeniach
h przenoś
śnych w celu reje
estracji obrazu i/luub dźwięk
ku bez
upo
oważnienia
a Dyrektora
a BT.
10. Dopuszcza

się

prze
ebywanie

osób
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bez

upraw
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doostępu

do
o

stref
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bezzpieczeństtwa tylko w wyjątkkowych prrzypadkach
h, w okreeślonym celu,
c
w
Centrali za ze
ezwoleniem
m osób od
dpowiedzia
alnych za nadzór
n
nadd poszczególnymi
stre
efami, w OT
O ARR - dyrektora
a OT ARR
R. Przebyw
wanie osóób bez uprrawnień
dosstępu do stref
s
bezpiieczeństwa
a możliwe jest wyłąc
cznie pod nadzorem
m osoby
possiadającej uprawnien
nia dostępu
u do danej strefy.
11. Pobyt osobyy, która nie posi ada upra
awnień do
o przebyw
wania w strefie
bezzpieczeństtwa, mus
si zostać odnotow
wany prze
ez osobę wprowad
dzającą
w sspecjalnym
m rejestrze..
12. Cią
ągi komunikacyjne ob
biektów są
ą zaopatrzo
one w tabliczki inform
mujące o kierunku
k
ewakuacji i w miarę potrzeby
p
w
wyposażon
ne w ośw
wietlenie aw
waryjne. Zgodnie
Z
zp
przepisami prawa oprracowane ssą instrukc
cje przeciw
wpożarowe .
ZARZĄ
ĄDZANIE SYSTEMA
S
AMI I SIEC IAMI
Dostęp
p do zasob
bów syste
emów info
ormatyczn
nych.
1. Do systemów
w informaty
ycznych AR
RR mogą uzyskać dostęp wyłąącznie uprrawnieni
użyytkownicy.
ARR nie mogą
2. Osoby niebęd
dące praco
ownikami A
m
uzys
skać profiluu użytkown
nika ani
uprrawnień w zakresie
e korzysta
ania z sy
ystemów informatyc
i
cznych AR
RR bez
uprrzedniej, pisemnej
p
zgody
z
Gesstora. Nie dotyczy to organóów umocowanych
pra
awnie.
3. Uprawnienia użytkown
ników nieb
będących pracownik
kami ARR
R nie mogą być
przzyznane na
a czas nieo
określony i muszą po
odlegać akttualizacji cco 90 dni.
4. Wa
arunki korrzystania z połączzenia wew
wnętrznej sieci AR
RR z sys
stemami
zew
wnętrznym
mi regulują
ą podpisan
ne umowy
y, szczegó
ółowo preccyzujące warunki
w
tecchniczne i funkcjonal
f
ne połącze
enia. Umow
wa musi zawierać kllauzulę dotyczącą
przzestrzegania zasad bezpieczeń
b
ństwa syste
emów inforrmacyjnychh ARR.
5. Osoby mają
ące dostęp do sysstemów informatycz
znych AR
RR a nie
ebędące
pra
acownikam
mi ARR muszą podp
pisać zobow
wiązanie, że
ż będą prrzestrzegać zasad
opisanych w Wytycznyc
ch bezpiecczeństwa in
nformacji dla
d kontrahhentów.
p do zasob
bów ARR z sieci inn
nych insty
ytucji.
Dostęp
1. AR
RR może umożliwić dostęp d
do sieci informatycz
znej osob om i pod
dmiotom
uprrawnionym
m na mocy przepisów
w prawa.
2. Wn
niosek o dostęp do
d sieci ARR pow
winien zaw
wierać infformacje o celu
pod
dłączenia, przewidyw
wanej liczzbie podłą
ączonych stanowisk i użytkow
wników,
me
etodzie zab
bezpieczen
nia przed n
nieautoryzo
owanym do
ostępem.
3. Przzed wydan
niem decyz
zji o zgodzzie na pod
dłączenie do sieci A
ARR Preze
es ARR
zassięga opiniii Komitetu Sterujące
ego Bezpie
eczeństwa Informacji..
4. Spe
ecyfikacja techniczna połączen
nia musi być
b załączn
nikiem do porozumie
enia lub
um
mowy zawa
artej pomiędzy ARR i instytucja
ami. Specy
yfikacja pow
winna zaw
wierać w
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szcczególnoścci następujące ustale
enia:
a) p
połączenie
e powinno
o być zasszyfrowane
e oraz za
abezpieczoone odpow
wiednim
ccertyfikatem,
b) p
połączenie
e powinno
o być zesstawiane jedynie miedzy
m
ścciśle określonymi
a
adresami IP podłąc
czonej sie ci oraz śc
ciśle określonymi aadresami IP
I sieci
w
wewnętrzn
nej ARR oraz dla ściśle ok
kreślonych
h portów przypisany
ych do
a
adresów w sieci ARR
R,
c) kkażdorazowe zestaw
wienie połą
ączenia między podłą
ączaną sieecią a siec
cią ARR
p
powinno byyć autoryz
zowane hassłem lub ce
ertyfikatem
m oraz logoowane,
d) zzasoby ud
dostępnian
ne użytkow
wnikom z innych instytucji obejmują tylko i
w
wyłącznie dostęp do
o aplikacji. Nie są ud
dostępnian
ne takie zaasoby jak serwery
s
p
plików lub poczta ele
ektroniczna
a.
e mogą po
5. Użyytkownicy z innych in
nstytucji nie
osiadać pra
aw adminisstracyjnych
h.
Ochron
na przed szkodliwy
s
ym oprogra
ramowanie
em i kodem
m mobilnyym.
1. Wsszystkie ellektroniczn
ne nośniki informacjji dostarcz
zone z zeewnątrz ARR
A
nie
mo
ogą być użyte bez
b
wcze
eśniejszego sprawd
dzenia ooprogramow
waniem
anttywirusowyym.
2. Wsszystkie pliki przed wysłaniem
m lub prze
ekazaniem stronom trzecim (o
osobom
nie
ebędącym
A
ARR),
są
s
testo
owane
ooprogramow
waniem
pracownikami
anttywirusowyym.
Odbiórr systemu
u.
1. Prze
ed przekazzaniem do
o użytkow ania oprogramowan
nia opracoowanego w ARR,
osob
by je opracowujące muszą ussunąć wsz
zystkie spe
ecjalne ścieeżki dostę
ępu tak,
aby dostęp byył możliwy
y jedynie z zastosow
waniem za
asad bezppieczeństwa ARR.
acza to, że muszą
ą być usu
unięte wszystkie nieudokumeentowane funkcje
Ozna
pozw
walające ominąć
o
sy
ystem zab
bezpieczeń. Muszą zostać rrównież usunięte
u
wszyystkie upra
awnienia sy
ystemowe ustanowio
one dla pottrzeb prow
wadzenia prac nad
opro
ogramowan
niem, lecz zbędne w środowisk
ku produkcyjnym.
2. W p
przypadku podjęcia decyzji
d
o p
przechowy
ywaniu kod
du źródłow
wego pisan
nego na
zamówienie ARR
A
poza siedzibą ARR, kon
nieczne jes
st równieżż zawarcie
e umów
ozytowych dotyczący
ych takieg o kodu źró
ódłowego z podmiottami niezależnymi
depo
od d
dostawcy oprogramo
owania (ccode escrrow). Umo
owy te ppowinny określać
o
nieza
ależny podmiot, któ
óremu twórrca oprogrramowania
a dostarczzy kod źró
ódłowy i
wszyystkie jego aktualiz
zacje. Pow
winny też określać sytuacje,, w których kod
źród
dłowy zostanie udos
stępniony A
ARR, jak na przykład upadłoość lub lik
kwidacja
dosttawcy opro
ogramowan
nia lub nie
ewywiązyw
wanie się przez nieggo z posta
anowień
umo
owy dotyczących aktu
ualizacji op
programow
wania.
Naruszzenie bezp
pieczeństw
wa inform
macji.
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naruszenie bezpiecze
eństwa info
ormacji uw
waża się, w szczególnności:
1. Za n
a) n
naruszenie
e lub pró
óby naruszzenia inte
egralności systemu przeznac
czonego
d
do przetwa
arzania info
ormacji;
próby
b) n
naruszenie
e
lub
naruszenia
integralnoości
infformacji
w system
mie przetw
warzania - wszelk
kie modyffikacje (ddodanie, zmiana,
z
u
usunięcie), zniszczenie lub pró
óby ich dokonania prrzez osobyy nieupowa
ażnione
llub upowa
ażnione dz
ziałające w złej wierrze lub jak
ko błąd ossoby uprawnionej
((np. zmian
na zawartoś
ści danych
h, utrata ca
ałości lub części
c
danyych);
c) n
naruszenie
e poufnośc
ci poprzez celowe lub
b nieświad
dome przekkazanie infformacji
o
osobie nieuprawnion
nej do ich o
otrzymania
a;
d) n
naruszenie
e ochrony informacji w systemiie (np. niea
autoryzowaane logow
wanie do
ssystemu lub inny objaw wsskazujący na próbę lub dzziałanie zw
wiązane
z nielegaln
nym dostę
ępem do ssystemu z zewnątrz
z, skutkująące dostęp
pem do
iinformacji, do których
h dostęp n ie powinien być moż
żliwy);
e) n
nieuprawniony dostę
ęp lub prób
ba dostępu
u do system
mu przetwa
warzania infformacji
((np. nieuprrawniona praca
p
na ko
oncie użytkownika);
f) u
umożliwien
nie dostępu do inform
macji osob
bie nieuprawnionej; nnp.: pozostawienie
kkopii danyych (w dru
ukarce, kssero, na stole),
s
nie zablokow
wanie dosttępu do
ssystemu (podczas
(
nieobecno
ości osob
by uprawn
nionej), brrak nadzo
oru nad
sserwisanta
ami i innym
mi osobami nieuprawn
nionymi;
g) n
nieuprawniony dostę
ęp lub pró ba dostęp
pu do pomieszczeń, gdzie prze
etwarza
ssię informa
acje;
h) u
ujawnienie
e indywidualnych haseł
p
przetwarza
ającego infformacje;

do
ostępu

uż
żytkownikóów

do

systemu
s

i) w
wykonanie
e nieuprawnionych ko
opii informa
acji lub wydruków;
j) zzmianę lub
b usunięciie informa cji zapisan
nych na kopiach beezpieczeństwa lub
kkopiach arrchiwalnych
h;
k) zzamierzoną lub nie
e zamierzo
oną utratę
ę poufności danychh poprzez utratę:
ssprzętu mo
obilnego, klucza
k
do podpisu elektroniczn
nego, kopiii bezpieczeństwa,
n
nośnika da
anych lub innego
i
skłładnika sys
stemu informacyjneggo ARR (w tym na
sskutek kra
adzieży) i niepodjęci e w stoso
ownym cz
zasie odpoowiednich działań
n
neutralizujących;
l) b
brak nośnika zawiera
ającego infformacje - kradzież lu
ub zaginięccie wydruk
ku, kopii
b
bezpieczeń
ństwa, dys
skietki czy dysku lub innego noś
śnika inforrmacji.
m)n
niewłaściw
we niszczenie nośnikków inform
macji zawierających ddane wrażliwe lub
u
ustawowo chronione
e, umożliw iające ich odczyt - wyrzucanie
w
e niezniszc
czonych
n
nośników (np.:
(
wydru
uk, dyskiettka);
n) iinne zdarzzenia, którre wskazujją lub świiadczą o naruszeniu
n
u bezpiecz
zeństwa
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iinformacji.
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