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ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

GDPR
مقدمه

شــما ممکــن اســت دربــاره قانـ ن
ـو� جدیــد بــه نــام ( General Data Protection Regulation(GDPRیــا مقــررات حفاظــت از اطالعــات عمومــی شــنیده
باشــید .ایــن قانــون توســط اتحادیــه اروپــا توســعه داده شــد و در تاریــخ  25مــه  2018بــه اجــرا در مــی آیــد .ایــن قانــون بــه هــر سـ ن
ـازما� بــدون توجــه بــه
جـ یـا� کــه آن ســازمان در جهــان واقــع اســت و بــا اطالعــات شــخیص سـ ی ن
ـاکن� در اتحادیــه اروپــا ( )EUرس و کار دارنــد اعمــال مــی شــود GDPR .ســازمانها
را ملــزم بــه حفــظ حریــم خصــویص و امنیــت اطالعــات شــخیص سـ ی ن
ـاکن� اتحادیــه اروپــا میکنــد .بــرای اطمینــان از انطبــاق بــا  ،GDPRاصــول کلیــدی
آن بایــد دانســته و اجــرا شــود.

مــردم حــق دارنــد کــه حریــم خصــویص داشــته باشــند .ســازمانها بایــد بــا محــدود کــردن جمــع آوری و پــردازش اطالعــات شــخیص شــهروندان و بــا
ت
تنها�
محافظــت از آن داده هــا ،بــه حریــم خصــویص آنهــا احـ تـرام بگذارنــد .تعهــدات مربــوط بــه حریــم خصــویص بــه اطالعــا� مربــوط میشــود کــه بــه ی
گ
یــا بــا ترکیــب بــا ســایر اطالعــات مــی توانــد فــردی را کــه در اتحادیــه اروپــا زنــد� مــی کنــد قابــل شناسـ یـا� کنــد .ایــن اطالعــات مــی توانــد مــواردی ماننــد
گ
ـد� ،جزئیــات مــایل ،ت
بیوم�یــک ،عضویــت اتحادیــه ،تاریــخ پزشــی ،اطالعــات مــکان یــا اطالعــات مربــوط بــه
آدرس ،شــماره گذرنامــه ،شــماره مجــوز راننـ
گرایــش جنــی ،مذهـ بـی یــا ســیایس فــرد باشــد .ایــن مقــرره بــه یــک «شــخص» یعـ نـی یــک فــرد زنــده اعمــال میشــود .در اینجــا برخــی از قواعــد اصــی
 GDPRکــه بایــد دنبــال شــود ،آمــده اســت:
اطالعات شخیص افراد باید به صورت ن
قانو� ،منصفانه و به صورت شفاف مورد پردازش قرار یگ�د.
اطالعا� و برای چه ف
ت
هد� جمع آوری میشود.
به مردم باید گفته شود که چه
اطالعــات شــخیص بایــد بــرای اهــداف مشــخص ،رصیــح و قانـ ن
ـو� جمــع آوری شــود .ایــن نبایــد بــه دالیــی دیگــر باشــد کــه بــا ایــن اهــداف
تضــاد دارد.
داده های شخیص باید تا ن
زما� نگهداری و پردازش شوند که برای این منظور و موارد الزم باشند و نه مدت ت
بیش�.
اطالعات شخیص باید به روز و دقیق نگه داشته شوند.
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افــراد حــق دریافــت کـ پـی از داده هــای خــود را دارنــد یــا مــی تواننــد درخواســت کننــد کــه اطالعــات شــخیص آنهــا دیگــر مــورد اســتفاده قــرار
نگ�نــد و یــا در برخــی مــوارد بــه طــور کامــل حــذف شــوند.
ی
ـ� بــردن ،تغیــر ،یــا افشــای تصـ ف
ســازمانها بایــد اقدامــات امنیـ تـی مناســب را بــرای محافظــت از اطالعــات شــخیص در برابــر نابــودی ،از بـ ی ن
ـاد�
ی
یــا غـ یـر قانـ ن
ـو� اجــرا کننــد.
ن
ـو� در نحــوه
عــاوه بــر ایــن ،ســازمانها بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمــام کارمنــدا� کــه بــه اطالعــات شــخیص دسـ تـریس دارنــد ،بــه خـ ب
محافظــت از ایــن داده هــا آمــوزش دیــده انــد.
اقدامــات حفاظـ تـی کــه بــرای حفــظ اطالعــات شــخیص در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بایــد یــک ســطح حفاظــت مناســب بــا محتــوای حســاس داده هــا را
ـ� کننــد .هرچــه احتمــال اتفــاق ناگــوار در خصــوص داده هــا بیشـ تـر مــی شــود ،بایــد تــاش و هزینــه اقدامــات بــرای محافظــت از داده هــا نـ ی ز
تضمـ ی ن
ـر
افزایــش یابــد .ایــن اقدامــات بایــد بــه طــور منظــم بــرریس و بــه روز شــود .ســوابق مســتند شــده دربــاره تصمیمــات گرفتــه شــده و اقدامــات انجــام
شــده بــرای حریــم خصــویص و امنیــت آنهــا بــه اثبــات مطابقــت ســازمان بــا الزامــات کمــک خواهــد کــرد .عــاوه بــر ایــن ،ســازمان هــا از لحــاظ قانـ ن
ـو�
مجبورنــد اقدامــات الزم و بــرریس هــای قانـ ن
ـو� را بــرای حفاظــت از اطالعــات شــخیص در هنــگام انتقــال آن بــه اشــخاص ثالــث خارجــی و بــه ویــژه
کسـ ن
ـا� کــه خــارج از اتحادیــه اروپــا هســتند ،بــکار یگ�نــد .در نهایــت ،در زمــان بــروز رخنــه بــه اطالعــات شــخیص ،ســازمان هــا بایــد ظــرف  72ســاعت
پــس از مطلــع شــدن از ایــن اتفــاق ،آن را گــزارش کننــد .کوتاهــی ســازمان هــا بــرای تطبیــق بــا  GDPRمــی توانــد جریمــه تــا  4درصــد از درآمــد جهـ ن
ـا�
خــود را منجــر شــود ،و اینگونــه  GDPRیــی از مقـ ت
ـررا� اســت کــه میتوانــد خیــی گــران تمــام شــود.
پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

رسدب� مهمان
ی

بــراون هونــن مدیــر عامــل ش�کــت  BH Consultingاســت کــه یــک ش�کــت مســتقل امنیــت اطالعــات و امنیــت اطالعــات در ایرلنــد ،دوبلـ ی ن
ـ� اســت.
ـ� بنیانگــذار اولـ ی ن
ـای�ی یوروپــل ( Europol (EC3بــوده اســت ،همچنـ ی ن
ـ� CERT
بــراون بــه عنــوان مشــاور ویــژه بــرای مرکــز اطالعــات جرایــم سـ ب

ایرلنــد اســت و در هیئــت مشـ ت
ـور� چندیــن ش�کــت امنیـ تـی نــوآور قــرار دارد .برایــان را در www.linkedin.com/in/brianhonanیــا
 Twitterbrianhonanدنبــال کنیــد.
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