
مقدمه
شــما ممکــن اســت دربــاره قانــو�ن جدیــد بــه نــام  )General Data Protection Regulation(GDPR  یــا مقــررات حفاظــت از اطالعــات عمومــی شــنیده 

باشــید. ایــن قانــون توســط اتحادیــه اروپــا توســعه داده شــد و در تاریــخ 25 مــه 2018 بــه اجــرا در مــی آیــد. ایــن قانــون بــه هــر ســازما�ن بــدون توجــه بــه 

ن در اتحادیــه اروپــا )EU) رس و کار دارنــد اعمــال مــی شــود. GDPR ســازمانها  جــا�ی کــه آن ســازمان در جهــان واقــع اســت و بــا اطالعــات شــخیص ســاکن�ی

ن اتحادیــه اروپــا میکنــد. بــرای اطمینــان از انطبــاق بــا GDPR، اصــول کلیــدی  را ملــزم بــه حفــظ حریــم خصــویص و امنیــت اطالعــات شــخیص ســاکن�ی

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 

ام بگذارنــد. تعهــدات مربــوط بــه حریــم خصــویص بــه اطالعــا�ت مربــوط میشــود کــه بــه تنها�ی  محافظــت از آن داده هــا، بــه حریــم خصــویص آنهــا احــرت

 مــی کنــد قابــل شناســا�ی کنــد. ایــن اطالعــات مــی توانــد مــواردی ماننــد 
گ

یــا بــا ترکیــب بــا ســایر اطالعــات مــی توانــد فــردی را کــه در اتحادیــه اروپــا زنــد�

یــک، عضویــت اتحادیــه، تاریــخ پزشــی، اطالعــات مــکان یــا اطالعــات مربــوط بــه  ، جزئیــات مــایل، بیومرت
گ

آدرس، شــماره گذرنامــه، شــماره مجــوز راننــد�

گرایــش جنــی، مذهــیب یــا ســیایس فــرد باشــد. ایــن مقــرره بــه یــک »شــخص« یعــین یــک فــرد زنــده اعمــال میشــود. در اینجــا برخــی از قواعــد اصــی 

GDPR کــه بایــد دنبــال شــود، آمــده اســت:

د. ، منصفانه و به صورت شفاف مورد پردازش قرار گری اطالعات شخیص افراد باید به صورت قانو�ن

به مردم باید گفته شود که چه اطالعا�ت و برای چه هد�ن جمع آوری میشود.

اطالعــات شــخیص بایــد بــرای اهــداف مشــخص، رصیــح و قانــو�ن جمــع آوری شــود. ایــن نبایــد بــه دالیــی دیگــر باشــد کــه بــا ایــن اهــداف 

تضــاد دارد.

. داده های شخیص باید تا زما�ن نگهداری و پردازش شوند که برای این منظور و موارد الزم باشند و نه مدت بیشرت

اطالعات شخیص باید به روز و دقیق نگه داشته شوند.

www.sans.org/security-awareness

وای! | می  2018

ماهنامه ای برای آگاهی کاربران رایانه از امنیت اطالعات

GDPR



www.sans.org/security-awareness
© SANS Institute 2018

افــراد حــق دریافــت کــیپ از داده هــای خــود را دارنــد یــا مــی تواننــد درخواســت کننــد کــه اطالعــات شــخیص آنهــا دیگــر مــورد اســتفاده قــرار 

نــد و یــا در برخــی مــوارد بــه طــور کامــل حــذف شــوند. نگری

، یــا افشــای تصــاد�ن  ن بــردن، تغیــری ســازمانها بایــد اقدامــات امنیــیت مناســب را بــرای محافظــت از اطالعــات شــخیص در برابــر نابــودی، از بــ�ی

یــا غــری قانــو�ن اجــرا کننــد.

یس دارنــد، بــه خــو�ب در نحــوه  ــه اطالعــات شــخیص دســرت ــر ایــن، ســازمانها بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمــام کارمنــدا�ن کــه ب عــالوه ب

ــد. ــده ان ــن داده هــا آمــوزش دی محافظــت از ای

اقدامــات حفاظــیت کــه بــرای حفــظ اطالعــات شــخیص در نظــر گرفتــه شــده اســت، بایــد یــک ســطح حفاظــت مناســب بــا محتــوای حســاس داده هــا را 

ن  ن کننــد. هرچــه احتمــال اتفــاق ناگــوار در خصــوص داده هــا بیشــرت مــی شــود، بایــد تــالش و هزینــه اقدامــات بــرای محافظــت از داده هــا نــری تضمــ�ی

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. عــالوه بــر ایــن، ســازمان هــا از لحــاظ قانــو�ن 

مجبورنــد اقدامــات الزم و بــرریس هــای قانــو�ن را بــرای حفاظــت از اطالعــات شــخیص در هنــگام انتقــال آن بــه اشــخاص ثالــث خارجــی و بــه ویــژه 

نــد. در نهایــت، در زمــان بــروز رخنــه بــه اطالعــات شــخیص، ســازمان هــا بایــد ظــرف 72 ســاعت  کســا�ن کــه خــارج از اتحادیــه اروپــا هســتند، بــکار گری

پــس از مطلــع شــدن از ایــن اتفــاق، آن را گــزارش کننــد. کوتاهــی ســازمان هــا بــرای تطبیــق بــا GDPR مــی توانــد جریمــه تــا 4 درصــد از درآمــد جهــا�ن 

خــود را منجــر شــود، و اینگونــه GDPR یــی از مقــررا�ت اســت کــه میتوانــد خیــی گــران تمــام شــود.
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منابع
http://gdprandyou.ie مروری بر GDPR برای اشخاص و سازمانها:    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679       :GDPR مقررات

https://www.sans.org/u/D88 بایگا�ن ترجمه های وای در ماههای قبل:   

ط ذکــر منبــع،  نامــه بــه رسش  امــن« موسســه SANS تحــت مجــوز Creative Commons BY-NC-ND 4.0  منتــ�ش و توزیــع شــده اســت. اجــازه توزیــع ایــن خرب
گ

 !OUCH توســط برنامــه »زنــد�

  www.sans.org/security-awareness/ouch-newsletter ــا ــا ب ، لطف ــرت ــات بیش ــرای اطالع ــود. ب ــاری داده میش ــد تج ن مقاص ــ�ت ــوا و نداش ــری محت ــدون تغی ب
جلیــی، مجیــد هدایــیت یــد. هیــأت تحریریــه : Walt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click , Cheryl  Conley | ترجمــه شــده توســط : ســعید مری تمــاس بگری

رسدب�ی مهمان
ن اســت.  کــت مســتقل امنیــت اطالعــات و امنیــت اطالعــات در ایرلنــد، دوبلــ�ی کــت BH Consulting اســت کــه یــک رسش بــراون هونــن مدیــر عامــل رسش

 CERT ن ــ�ی ن بنیانگــذار اول ــ�ی ــوده اســت، همچن ــل )Europol (EC3 ب ی یوروپ ــرای مرکــز اطالعــات جرایــم ســایرب ــژه ب ــوان مشــاور وی ــه عن ــراون ب ب

کــت امنیــیت نــوآور قــرار دارد. برایــان را در  www.linkedin.com/in/brianhonanیــا  ایرلنــد اســت و در هیئــت مشــور�ت چندیــن رسش

ــد. ــال کنی Twitterbrianhonan دنب
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