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Agenda 

 

• Poslovna odločitev in strategija 

• Zakonska podlaga 

• Pregled področij ureditve 

• Glavni izzivi na posameznih področjih 
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Poslovna odločitev in strategija 
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• Upoštevanje zakonodaje 

• Inšpekcijski nadzori 

• Ohranjanje ugleda  

• Zaščita pred morebitnimi tožbami oškodovancev 

• Odgovornost do uporabnikov  

 

• Sodelovanje z g. Francem Kodelo, preizkušenim revizorjem 
informacijskih sistemov 

• Koordinacija med sektorji Razvoj programske opreme, 
Upravljanje servisov in Sistemska podpora 

• Razvojna naloga v Programu dela IZUM 2010 in 2011 

• Planirana izvedba v dveh letih 



Zakonska podlaga: ZVOP-1 in Zakon o knjižničarstvu 
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• Preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov  

• Zaščita pri prenosih v omrežju 

• Blokiranje, uničenje, izbris ali anonimizacijo osebnih podatkov  

• Sledljivosti vnosa, uporabe in obdelave za obdobje 5 let 
 

• Knjižnice: Upravljavci - Zavarovanje gradiva 

• IZUM: Pogodbeni obdelovalec  

 

• Osebni podatki se zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena, zaradi 
katerega so bili zbrani! 

 

 



Pregled področij ureditve  
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Področje ureditve Urejeno 

Enolična aplikativna uporabniška imena 

Enolična sistemska uporabniška imena 

Aplikativno beleženje COBISS2 

Aplikativno beleženje COBISS3 

Aplikativno beleženje SICRIS, ECRIS 

Vključitev varnih šifriranih povezav za dostope knjižničarjev 

Sistemsko beleženje 

Varnostno kopiranje podatkov 

Arhiviranje podatkov 

Overjanje uporabnikov COBISS-a za druge namene 

Občasni prenosi osebnih podatkov na zahtevo naročnika 

Anonimizacija osebnih podatkov 

Ureditev skladnosti za centralni register uporabnikov (knjižničarjev) 



Enolična uporabniška imena: koncept enoličnosti 
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• Uporabniško ime (račun, šifra) mora v nedvoumno 
določati uporabnika v trenutku njegove aktivnosti 

 

• Razkritje oz. izmenjava uporabniških imen in gesel ni 
zaželeno, primer : 

Zoran  

Janez 

Gregor  



Enolična uporabniška imena: izzivi ob ureditvi 
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• Aplikativna uporabniška imena: 

• Že prej urejeno za knjižničarje 

• Ukinitev skupinskih uporabniških imen za sodelavce IZUM-a 
 

• Sistemska uporabniška imena: 

• Določitev odgovornih oseb na vseh področjih sistemske 
administracije (Windows, Linux, OpenVMS, VMWare, SAN, LAN, Backup SW, MS SQL, Oracle) 

• Pravila za dodeljevanje uporabniških imen z najvišjimi 
administratorskimi privilegiji 

• Kontrola dostopa do uporabniških  
imen za dostop do podatkovnih baz 

• Kuvertiranje privzetih uporabniških  
imen npr: Administrator, root, SYSTEM 



Aplikativno beleženje 
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• Določitev programskih točk kjer se osebni podatki 
pojavijo in implementacija beleženja obdelav osebnih 
podatkov 

• Enotni format aplikativnih dnevnikov (datotek 
beleženja) obdelave osebnih podatkov, ki se dnevno 
zbirajo na enem mestu 

• Izdelava aplikacij za nadzor  
vpogledov v osebne podatke 
in manipulacije z njimi 

 

• Uvedba postopka  
nadzora v knjižnicah 



Varnostno kopiranje podatkov in arhiviranje 

9 

• Prej: decembrska varnostna kopija = letni arhiv 

 

• Osebni podatki se morajo po preteku namena  
uporabe brisati tudi v varnostnih kopijah: 

• Ločitev varnostnega kopiranja in arhiviranja 

• Hranjenje varnostne kopije največ eno leto, potem brisanje 

• V arhiv predhodno anonimizirani podatki 

 

• Zaščita tračnih kaset in podatkov na varnostnih  
kopijah ter arhivih na omrežju: 

• Uvedba šifriranja za varnostne kopije in arhive   



Anonimizacija osebnih podatkov 
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• Zakaj anonimizirati? 

• Za trajno hranjenje arhivov - statistične obdelave podatkov 

• Za namene testiranja programske opreme (ni potrebno 
beležiti obdelave, ker ni osebnih podatkov 

• Postopek:  

1. Podatek se ne anonimizira 

2. Vrednost se izbriše = prazno 

3. Delne spremembe  
(npr. datum rojstva: 01.01.+letnica ostane)  

4. Združitve (npr. srednja šola: Občina+001)  

5. Popolna sprememba  
(Janez Novak ->  
Ime Priimek + naključna številka) 



Vključitev varnih šifriranih povezav 
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• COBISS3 - preklop iz povezave HTTP na varnejšo binarno 
 

• COBISS2 - preklop iz protokola Telnet na SSH: 

• Problem Reflection verzije nižje od V11.0  

• Izdelava novega terminalskega emulatorja COBISS/Connect: 
• brezplačen za vse knjižnice s programsko opremo COBISS2 

• v celoti nadomešča Reflection - ukinjena podpora za COBISS Tools 
 

• Predviden rok dokončnega prehoda je februar 2012! 

Enkripcija 

Internet 



Občasni prenosi osebnih podatkov na zahtevo naročnika 

12 

• Pošiljanje podatkov (datotek) iz knjižnic za vnos novih članov v 
COBISS (npr. vpis srednješolcev) 

• Pošiljanje podatkov (pripravljenih datotek) iz COBISS-a drugim 
institucijam (npr. na Ministrstvo za kulturo)  

• E-pošta ni varna, niti ni primerna za pošiljanje večjih datotek 
 

• Rešitev v  
testiranju:  
 



Overjanje uporabnikov COBISS-a za druge namene 
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• SIP2 direktni odjemalci (knjigomati): 
• SIP2 ni varen, nimamo vpliva na  

proizvajalce opreme 
• Iščemo celovito rešitev za zavarovanje  

povezav SIP2 (VPN tuneli) 
 

• EZ Proxy odjemalci se morajo  
preusmeriti na LDAP over SSL 
 
 

• Avtomatski paketni prenosi k uporabnikom: 
• Preusmeritev na LDAP over SSL ali  

zamenjava FTP za varen SFTP ali  
podpisana izjava o prevzemanju  
odgovornosti 

• Rok za izvedbo je 1.2.2012 



Sistemsko beleženje: Trenutno stanje 
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• Vključitev več tipov sistemskega beleženja: 
• Beleženje prijav na strežnike (logiranje) 

• Vključitev sledenja (auditing) na izbranih datotekah 

• Beleženje prijav na zbirke podatkov (Oracle, MS SQL) 

 

 

• Sistemski dnevniki: 
• Ne vsebujejo osebnih podatkov,  

uporabniki so posredno določljivi  

• Hranjenje na samih strežnikih  
(najmanj tri mesece) 



Sistemsko beleženje: Dokončna rešitev 
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• Naprava za zbiranje varnostnih informacij in 
upravljanja z dogodki - SIEM  
(Security Information and Event Management) 

 

SIEMSIEM

Strežniki, omrežne naprave
 in diskovna polja

Upravljanje in nadzorUpravljanje in nadzor
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Hvala za pozornost! 


