Hardvérová zostava technického prostriedku bola zmenená.
APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY
Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov
vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje zákon
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“).
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií,
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na
priemyselnú bezpečnosť.
Podľa § 6 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnosť technických prostriedkov je systém
opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa tvoria, spracúvajú, prenášajú
alebo ukladajú na technických prostriedkoch.
Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. technické prostriedky možno používať iba v súlade
s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte
technického prostriedku.
Podľa § 56 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podmienkou certifikácie technického prostriedku
je posúdenie bezpečnostného projektu technického prostriedku.
Podľa § 58 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. bezpečnostný projekt na technické prostriedky
určuje rozsah a spôsob ich použitia a prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností,
ktoré sa na technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak rozmnožujú, spracúvajú,
prenášajú, ukladajú alebo uchovávajú.
Podrobnosti o bezpečnosti technických prostriedkov, o schvaľovaní technických prostriedkov
do prevádzky, o ich použití a podrobnosti o požiadavkách kladených na technické prostriedky, na
ktorých sa vytvárajú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú a archivujú utajované skutočnosti,
podrobnosti o postupe pri certifikácii technických prostriedkov a podrobnosti o spracúvaní
bezpečnostného projektu na technické prostriedky a o vydávaní a používaní bezpečnostných
štandardov ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z.
o bezpečnosti technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“).
Podľa § 11 ods. 1 písm. c) bod 2. vyhlášky č. 339/2004 Z. z. bezpečnostný projekt na technický
prostriedok obsahuje špecifikáciu informačného prostredia (hardware, software).
Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. kontrola a aktualizácia bezpečnostného projektu
sa vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jeho obsah, a to formou dodatku.
Bezpečnostný projekt a dodatok k nemu podliehajú schvaľovaciemu konaniu úradu.

