اپریل OUCH! ٢٠١٨

متام لوگوں کے لیئے ماہانہ سکیورٹی آگاہی کا نیوزلیٹر

جی ڈی پی آر
جائزہ

آپ نــے شــاید ایــک نئــے ضابطــہ جــی ڈی پــی آر یــا جنــرل ڈیٹــا پروٹیکشــن ریگولیشــن کــے بــارے میــں ســنا ہــو -یــہ ضابطــہ یورپیئــن یونیئــن نــے بنایــا ہــے اور اس

کا اطــاق  ٢٥مئــی  ٢٠١٨ســے ہــو گا -اس ضابطــہ کا اطــاق ہــر اس تنظیــم پــر ہوتــا ہــے جــس کــے پــاس یورپیئــن یونیئــن کــے کســی بھــی باشــندے ســے متعلــق
صــے میــں واقــع ہــے -جــی ڈی پــی آر کا ضابطــہ کہتــا ہــے کــہ تنظیمــوں کــو یورپیئــن
ذاتــی معلومــات ہــوں ،اس بــات ســے قطــع نظــر کــہ وہ تنظیــم دنیــا کــے کــس ح ّ
یونیئــن کــے باشــندوں کــی ذاتــی معلومــات کــی پرائیویســی اور ســکیورٹی برقــرار رکھنــی ہــے -جــی ڈی پــی آر کــے ضابطــہ کــے اطــاق کــے لیئــے ضــروری ہــے
کــہ اس کــے بنیــادی اصــول کــو صحیــح ســے ســمجھا جــاۓ اور اس کا اطــاق کیــا جــاۓ-
پرائیویســی لوگــوں کا حــق ہــے -تنظیمــوں کــو لوگــوں کــی پرائیویســی کا احتــرام کرنــا چاہیــۓ اور ان کــی محــدود ذاتــی معلومــات حاصــل کرنــی اور اســتعمال کرنــی
چاہیــۓ اور حاصــل کــردہ معلومــات کــی حفاظــت کرنــی چاہیــۓ -پرائیویســی کا اطــاق کســی بھــی معلومــات پــر ہوتــا ہــے ،یــا تــو بــراہ راســت یــا پھــر کچــھ اور
معلومــات کــے ســاتھ مــل کــر جــن ســے اس بــات کــی نشــان دہــی ہــو جــاۓ کــہ کوئــی شــخص یورپیئــن یونیئــن میــں رہتــا ہــے -ان معلومــات میــں پتــہ ،پاســپورٹ
نمبــرز ،ڈرائیونــگ الئســنس نمبــرز ،مالــی تفصیــات ،بائیومیٹرکــس ،یونیــن کــی ممبرشــپ ،ط ّبــی تفصیــات ،کســی مقــام ســے متعلــق معلومــات یــا کوئــی ایســی
معلومــات جــس ســے یــہ پتــہ چــل ســکے کــہ کســی شــخص کــی جنســی ،مذہبــی یــا سیاســی ترجیحــات کیــا ہیــں -اس ضابطــہ کا اطــاق ‹نیچــرل پرســن› پــر ہوتــا ہــے،
یعنــی کــہ کســی بھــی زنــدہ شــخص پــر -مندرجــہ ذیــل چنــد جــی ڈی پــی آر کــے مرکــزی اصــول بیــان کــے گئــے ہیــں جــن کــی پاســداری کرنــی چاہیــۓ:

ہر فرد کی ذاتی معلومات کا استعمال قانونی ،منصفانہ اور ش ّفاف طریقے سے ہونا چاہیۓ-
لوگوں کی معلومات لینے سے قبل انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کی کون سی معلومات کس مقصد کے لیئے لی جا رہی ہیں-
ذاتــی معلومــات صــرف مخصــوص ،واضــح اور جائــز مقاصــد کــے لیئــے اســتعمال ہونــی چاہیــۓ -اس کا اســتعمال اس لیئــے نہیــں ہونــا چاہیــۓ جــس
ســے ان مقاصــد کــی نفــی ہــو-
ذاتی معلومات صرف اس وقت تک رکھی اور استعمال کی جا سکتی ہیں جب تک ان کی ضرورت ہو ،اس کے بعد نہیں-
ذاتی معلومات تازہ ترین اور بالکل درست ہونی چاہیۓ-
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لوگــوں کــو اپنــی معلومــات کــی نقــل حاصــل کرنــے کا حــق حاصــل ہــے -وہ یــہ درخواســت بھــی کــر ســکتے ہیــں کــہ ان کــی ذاتــی معلومــات مزیــد
اســتعمال نہیــں ہــوں یــا کچــھ صورتــوں میــں ان معلومــات کــو مک ّمــل حــذف کرنــے کا بھــی کہــہ ســکتے ہیــں-
تنظیمــوں کــو الزمــی طــور پــر مناســب حفاظتــی احتیاطــی تدابیــر الگــو کرنــی پڑیــں گــی تاکــہ ذاتــی معلومــات کــو حادثاتــی یــا غیــر قانونــی طــور پــر
تباہــی ،نقصــان ،تبدیلــی یــا افشــا ہونــے ســے بچایــا جــا ســکے-
مزیــد یــہ کــہ تنظیمــوں کــو اس بــات کــو یقینــی بنانــا پــڑے گا کــہ ان کا وہ عملــہ جــو لوگــوں کــی ذاتــی معلومــات ســنبھالتا ہــے ،وہ ان معلومــات کــی
حفاظــت کرنــے کــے معاملــے میــں تربیــت یافتــہ ہــے-
جــو تح ّفــظ کــے اقدامــات ذاتــی معلومــات کــی حفاظــت کــے لیئــے اٹھــاۓ گئــے ہــوں ،ان کــے بــارے میــں یــہ یقیــن کــر لیــں کــہ وہ معلومــات کــی حسّاســیت کــے عیــن
مطابــق ہیــں -کیونکــہ معلومــات کــے ســاتھ الحــق خطــرات بڑھتــے رہتــے ہیــں اس لیئــے انہیــں محفــوظ رکھنــے کــے لیئــے اقدامــات اور خرچــے بھــی بڑھانــے ہــوں
گــے -ان اقدامــات کا باقاعدگــی ســے جائــزہ لیتــے رہیــں اور جــب ضــرورت پیــش آے تــو اســے اپڈیــٹ بھــی کریــں -پرائیویســی اور ســکیورٹی کــے فیصلــوں کــو
باقاعــدہ دســتاویزی ثبــوت کــے طــور پــر رکھنــے ســے ضروریــات کــی تعمیــل میــں مــدد ملتــی ہــے -اس کــے عــاوہ ،تنظیمیــں ان اقدامــات کــو اپنانــے کــے لیئــے
قانونــی طــور پــر پابنــد ہــوں گــی ،جیســے کــہ کانٹریکٹــس اور اہــم جائــزے کــے وقــت ،ذاتــی معلومــات جــب باہــر کســی تھــرڈ پارٹــی کــو بھیجــی جــا رہــی ہــو یــا
ایســی جگہــوں پــر بھیجــی جــا رہــی ہــوں جــو کــہ یورپیئــن یونیئــن ســے باہــر ہــوں -آخــری بــات یــہ کــہ ذاتــی معلومــات چــوری ہونــے کــی صــورت میــں تنظیمــوں کــو
اس کــے بــارے میــں پتــہ چلنــے کــے  ٧٢گھنٹــوں میــں اس کــی اطــاع فراہــم کرنــی ہــو گــی -جــی ڈی پــی آر کــی خــاف ورزی پــر تنظیمــوں کــو اپنــی  %٤تــک کــی
عالمــی آمدنــی جتنــا جرمانــہ بھرنــا پــڑے گا ،جــس کــی وجــہ ســے جــی ڈی پــی آر مالیاتــی طــور پــر دنیــا کــے مہنگــے تریــن ضابطــوں میــں ســے ایــک بــن گیــا ہــے-

اردو ایڈیشن

 Rewterzپاکســتان کــی معــروف انفارمیشــن ســکیورٹی کمپنــی ہــے جــو پچھلــے ســات ســالوں ســے آئــی ٹــی ســکیورٹی کــے شــعبے میــں خدمــات
رسانجــام دے رہــی ہــے  -کمپنــی کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات کــے لئــے  http://www.rewterz.comکا دورہ کریــں یاہــارے فیــس بــک پیــج
 https://www.facebook.com/Rewterzکو ’الئک’ کریں یا ٹوئیٹر  @Rewterzپر فالو کریں۔

مہامن ُمدیر

برائــن ہونــن ،بــی ایــچ کنســلٹنگ کــے ســی ای او ہیــں جــو کــہ ُڈبلــن ،آئرلینــڈ میــں موجــود ایــک آزاد ســائبر ســکیورٹی کــی مشــاورت اور
معلومــات کــی حفاظــت فراہــم کرنــے والــی تنظیــم ہــے -برائــن نــے یوروپــول کــے ســائبر کرائــم ســینٹر ( ،)EC3میــں بطــور مشــیر خــاص
صــہ
خدمــات ســرانجام دی ہیــں -وہ آئــر لینــڈ کــے پہلــے  CERTکــے بانــی ہیــں اور کئــی نئــی ســکیورٹی کمپنیــز کــے مشــاورتی بــورڈ کا ح ّ
بھــی ہیــں -آپ برائــن تــک  www.linkedin.com/in/brianhonanیــا ٹوئیٹــر پــر  @brianhonanکــے ذریعــے رســائی حاصــل

کــر ســکتے ہیــں-

وسائل:

انفرادی لوگوں اور تنظیموں کے لیئے جی ڈی پی آر کا جائزہ:
				
جی ڈی پی آر کا ضابطہ:
				
 !OUCHترجمے اور آرکائیوز:

http://gdprandyou.ie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://www.sans.org/u/D88

! OUCHکــی ا شــاعتSANS Security Awareness Programکــے ذریعــے ہوتــی ہــے اور اســے  Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Licenseکــے تحــت تقســیم کرنــے کــی اجــازت ہوتــی ہــے۔
آپ اس نیــوز لیٹــر کــو تقســیم ســکتے ہیــں اگــر آپ اس کا حوالــہ دیــں  ،اس میــں کوئــی تبدیلــی نــہ کریــں اور نــہ ہــی اســے تجارتــی مقاصــد کــے لئــے اســتعامل کریــں ۔ ترجمــے اور مزیــد معلومــات کــے
لئــے www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletterپر رابطــہ کریــں .ایڈیٹوریــل بــورڈWalt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click, Cheryl Conley :۔ | ترجمــہ :شــعیب ہاشــمی

www.sans.org/security-awareness

© SANS Institute 2018

