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UVOD 

Lokacije

 varne

 manj varne 
hotelske sobe, poslovna središča,  gostinski lokali, 
čakalnice na letališčih, počitniški apartmaji… 

Zahteve sodobnega časa

mobilnost, stalna dosegljivost in razpoložljivost

Večje težave?

konzularna pomoč  

>>

diplomatska predstavništva in konzulati
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MOŽNI NEŽELENI DOGODKI IN OBVLADOVANJE TVEGANJ 

Dostop nepooblaščenih oseb do dokumentov in podatkov

Izguba ali kraja poslovnih dokumentov, opreme in posledično podatkov

Izguba ali kraja osebnih dokumentov in denarja

Razkrivanje naše zasebnosti (navade, socialni stiki, zdravstveno stanje)

Provokacije, manipulacije in izsiljevanja

Druge nevarnosti iz okolja 
npr.: terorizem, nemiri
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Razlaga stopenj ocene tveganja

Razlaga stopenj ocene tveganja

Kritičnost / verjetnost >> stopnja tveganja
Sprejemljivi stopnji tveganja sta: zelo nizka in nizka.

Pogojno sprejemljivi stopnji tveganja sta: zmerna in visoka.

Nesprejemljiva stopnja tveganja je: zelo visoka.
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Naslov

Ocena stopnje tveganja za posamezne konkretne primere:
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DELO S TAJNIMI PODATKI VIŠJIH STOPENJ NA ODDALJENIH LOKACIJAH 

Prostor za obravnavanje podatkov ter fizično in tehnično varovanje

 izjemno zahtevna vzpostavitev ustreznih razmer,

 slabše tehnične možnosti kot v domačih varovanih objektih,

 napadalci imajo prednost »domačega terena« - na naš obisk se lahko vnaprej pripravijo

 lahko smo tarča organiziranega kriminala, hektivizma ali interesov tujih držav

 tveganja: prisluškovanje, optični napad (npr. s teleskopi), vlomi, kraje, prestrezanje EM emisij…
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DELO S TAJNIMI PODATKI VIŠJIH STOPENJ NA ODDALJENIH LOKACIJAH 

Tehnične rešitve

Primer ZDA - razvidno iz slik (videokonferenca, telefon):

- TEMPEST - preprečevanje neželenih emisij

- predelan Cisco IP telefon

- optični priključki in povezave

- barva panela ustreza stopnji tajnosti TOP SECRET/SCI



8

ZAGOTAVLJANJE MOBILNOSTI PRI OBRAVNAVANJU TAJNIH PODATKOV

Kako zagotoviti tajnost in mobilnost obravnavanja podatkov, dokumentov ali pogovorov?

Javno dostopni (tudi brezplačnih) programov na pametnih telefonih?

slovenski predpisi glede obravnavanja tajnih podatkov so usklajeni s predpisi drugih članic EU in zveze NATO

Podpisani dvostranski sporazumi o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Osnova varovanja tajnosti je vedno primeren prostor

V diplomatskih predstavništvih in konzulatih RS so zagotovljeni

ustrezni tehnični in organizacijski pogoji

Delovni sestanki na najvišji ravni:

 priprave so lahko zahtevne in dolgotrajne,

 potrebni so finančni, materialni in predvsem človeški viri

 upoštevati moramo tudi predpise tuje države

Za prenos dokumentov in podatkov med lokacijami uporabljamo kurirje,

elektronski prenos z ustrezno akreditiranimi sistemi, fiksno telefonijo…
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?

Viri slik: https://www.us-passport-service-guide.com/passport-fraud.html

www.electrospaces.net/2017/11/trumps-communications-equipment-outside.html

https://www.electrospaces.net/2018/11/trump-has-new-secure-phone-outside.html

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Dodatno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov. Center za elektronsko izobraževanje 

MORS (foto Marko Gričar)


