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V reálnej spoločnosti však tento problém často
presahuje možnosti vytýčeného projektu a fi-
nancií, rieši sa i niekoľko rokov a veľmi často
z rôznych dôvodov nie je vyriešený úplne.
Prečo? Túto otázku sa vám pokúsime zodpove-
dať v nasledujúcom texte.

V každej situácii, v ktorej dochádza ku komu-
nikácii medzi ľuďmi, je vzhľadom na priro-
dzenú nejasnosť reči nevyhnutné vopred
definovať a zjednotiť kľúčové pojmy, napr. čo
znamená pojem citlivá informácia a či je oboma
stranami vnímaný rovnako. Vytýčenie pro-
blému ochrany citlivých informácií sa opiera
o znalosť, ktoré informácie sú citlivé, kto určuje
citlivosť informácií a „ako veľmi“ sú informácie
citlivé. Budeme teda hovoriť o kategorizácii do
rôznych úrovní citlivosti podľa ich dôvernosti.
Tieto kategórie si môžeme rozdeliť napr. na ve-
rejné, interné, dôverné a tajné, analogicky, ako
definuje kategorizáciu zákon o ochrane utajo-
vaných skutočností (č. 215/2004 Z. z.). Proces
spojený s kategorizáciou informácií do tried sa
nazýva klasifikácia informácií. S jednotlivými
kategóriami sú ďalej spojené procesy narábania
s citlivými informáciami, ktoré musia byť jasne
definované a ich dodržovanie kontrolované
a vynucované. Tieto procesy zahŕňajú narába-
nie s citlivými informáciami vo všetkých mož-
ných formách výskytu (elektronická forma,
papierová podoba, médiá...), zaškolenie pra-
covníkov spoločnosti, zmluvné ošetrenie
v rámci zamestnaneckej zodpovednosti, použí-
vanie technológií/nástrojov na ich ochranu
a pod. V jednotlivých kategóriách sa so zvyšu-
júcou sa citlivosťou zvyšuje i spôsob ochrany tý-
chto informácií a sprísňujú pravidlá, ktoré
treba dodržovať. Pri ochrane citlivých informá-
cií je nevyhnutné, aby osoby, ktoré s nimi na-
rábajú, boli poučené o ich citlivosti, procesoch
spojených s jednotlivými kategóriami a v nepo-
slednom rade o osobnej zodpovednosti. 

Znalosť citlivosti  spracúvaných informácií
a procesov je u zamestnancov na zabezpečenie
proti úniku informácií nevyhnutná, ale nie
 postačujúca podmienka. Túto znalosť treba do-
plniť technologicky, a to na viacerých úrov-
niach. V prvom rade je nutné informácie
označiť za citlivé, a to viditeľným označením,
napr. priamo v záhlaví dokumentu príslušnou
značkou zodpovedajúcou kategórii citlivosti.
Tým sa docieli jednoznačné oddelenie dôver-
ných informácií od bežných či verejných. Samo
značenie dokumentov však nepomôže v prí-
pade, že zamestnanec s prístupom k citlivým
informáciám vedome alebo nevedome tieto in-
formácie zo spoločnosti vynáša. Ďalší problém

je reprezentácia označenia, ktoré je zavedená
a používaná v bežných formátoch (napr. MS
Office, OpenOffice, PDF a pod.), ale môže byť
problematická pri rôznych iných verziách
 dokumentov (CAD, SAP a pod.). Pri nasadení
klasifikácie je teda nevyhnutné zjednotiť použí-
vané formáty, prípadne grafické manuály
v rámci spoločnosti a dbať na správny výber
technológie.

Klasifikácia informácií je dôležitá i pri
ochrane pred únikom tzv. systémami na pre-
venciu proti strate dát (z ang. Data Loss Pre-
vention, ďalej len DLP). Systémy DLP sú
dôležitou súčasťou celého zabezpečenia spoloč-
nosti a pomocou dopredu definovaných politík
chránia citlivé informácie a dáta pred únikom
z chránenej časti spoločnosti. Systémy DLP sú
schopné pracovať na sieťovom perimetri spo-
ločnosti, kde bránia únikom dát do internetu
(napr. cez e-mail, web a pod.), na koncovom
 zariadení, spravidla zamestnanca, kde bránia
prenosu citlivých dát na iné médiá, neoprávne-
nému kopírovaniu či presúvaniu týchto dát atď.
Tieto systémy sú doplňované práve spomína-
nou klasifikáciou, ale ich nasadenie nie je tri-
viálne a zväčša môže trvať i niekoľko mesiacov. 

Ak spoločnosť používa klasifikáciu informá-
cií/dokumentov, má správne nasadenú techno-
lógiu DLP, procesy s tým spojené a zaškolených
pracovníkov, je pravdepodobné, že dokáže
ochrániť citlivé informácie pred nevedomými
únikmi zo strany ich zamestnancov. V prípade,
že sa do spoločnosti dostane útočník (fyzicky
alebo cez sieť), prípadne sofistikovaný malvér,
po nájdení citlivých dát ich extrakcia z prostre-
dia spoločnosti nie je ťažká, závisí od znalostí
a času, ktorý útočník potrebuje na nájdenie
vedľajšieho kanála na odoslanie týchto dát.
Môže napríklad použiť šifrovanie cez bežný sle-
dovaný kanál zo spoločnosti (napr. e-mail či so-
ciálne siete), fyzickú extrakciu alebo dokonca
firemnú tlačiareň, ktoré musia byť takisto za-
hrnuté v celkovom zabezpečení proti únikom.
Treba podotknúť, že najzávažnejší útočník na
citlivé informácie je interný zamestnanec, ktorý
má dostatok času i znalosť prostredia. Tento za-
mestnanec nemusí byť priamo útočníkom, ale
môže byť obeťou sociálneho inžinierstva. Preto
nie je vhodné spoliehať sa iba na spomínané
technológie a procesy, ale je nevyhnutné bez-
pečnosť citlivých informácií postaviť na ďalších
vrstvách ochrany, medzi ktoré sa radí i celková
bezpečnosť internej siete spoločnosti, monito-
ring siete a aktivity používateľov, ochrana proti
malvéru a útokom zvnútra siete.

Jednu z komplikácií ochrany proti únikom
predstavujú prenosné zariadenia, ako note-
booky alebo telefóny. Notebooky vynášané
z prostredia spoločnosti musia podliehať sprís-
nenému zabezpečeniu v rámci bezpečnostnej
politiky spoločnosti (hlavne vynútené šifrova-
nie dátových úložísk, sprísnené zabezpečovacie
mechanizmy, silné heslá a pod.). Politika pre-
nosných zariadení typu mobilného telefónu
spolu s problematikou BYOD je téma na nie-
koľko článkov. Ďalší problém, na ktorý sa bežne
pri týchto projektoch zabúda, je riadenie prí-
stupu tretích strán. V prípade, že má spoločnosť
externistov, ktorí nepodliehajú zamestnanec-
kým politikám, niektoré zásahy (napr. do mo-
bilného zariadenia, počítača a pod.) nie sú zo
strany spoločnosti neraz možné. Treba na tento
problém myslieť a zahrnúť ho do bezpečnostnej
politiky spoločnosti.

Prvá vrstva ochrany spoločnosti proti úni-
kom citlivých informácií je znalosť aktív spoloč-
nosti, identifikácia citlivých informácií a ich
následná klasifikácia. Proti nevedomým úni-
kom, ktoré môžu predstavovať hrozbu zo strany
zamestnancov, sa treba zabezpečiť formou ško-
lenia, ktoré by malo zahŕňať i poučenie o hroz-
bách prípadných útočníkov a sociálnom
inžinierstve. Na úniky dát do internetu, zo ser-
verov alebo cez koncové stanice zamestnancov
sa sústredia technológie DLP, ktoré pomocou
vhodných politík kontrolujú dáta prechádza-
júce cez kontrolné body. Pri zabezpečení citli-
vých dát je nevyhnutné myslieť i na prípadných
interných a externých útočníkov a na celkové
zabezpečenie siete spoločnosti a nepodceňovať
úlohu vlastných zamestnancov v tvorení bez-
pečnosti firmy. Prvý krok k ochrane proti uni-
kom citlivých informácií je analýza súčasného
stavu spoločnosti a následné vyčlenenie ďalších
opatrení podľa možností danej spoločnosti.
V tomto dôležitom kroku odporúčame sústrediť
sa na návrh optimálneho riešenia s ohľadom na
finančné možnosti, súčasný stav bezpečnosti
a možnosti spoločnosti, a to tak, aby nedo -
chádzalo k prijatiu nesystematických opatrení
a plytvaniu finančných prostriedkov, ktoré
 nezapadajú do celkovej bezpečnosti a z dlho -
dobého pohľadu nie sú riešením úniku infor-
mácií.
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Problematika úniku informácií z prostredia firmy môže vyzerať
ako jednoznačný, ľahko definovateľný problém, ktorého rieše-
nie je na dosah vo forme produktu, technológie či procesu. 


