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BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ  PREVÁDZKY CERTIFIKAČNEJ AUTORITY 
CA DISIG 

Spoločnosť Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO:35975946, 
ktorá je poskytovateľom dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb  
a prevádzkovateľom certifikačnej autority CA Disig (ďalej len „Poskytovateľ“), 
zabezpečí, že žiadni jej zákazníci, držitelia certifikátov a zamestnanci nebudú 
vystavení  pre nich neprijateľnej miere rizika spojenej so zaobchádzaním s citlivými 
informáciami (osobné údaje, aktíva CA Disig, obchodné tajomstvo apod.).  

Poskytovateľ prijatými systémovými a organizačnými opatreniami bude chrániť všetky 
aktíva, ktoré vlastní a zabezpečí požadovanú úroveň ich dôvernosti, integrity a 
dostupnosti.   

Bezpečnostné pravidlá sú platné pre všetkých pracovníkov Poskytovateľa bez ohľadu na 
nositeľa informácie, spôsob jej uchovania a médium, na ktorom je uchovávaná.   

Ťažiskom bezpečnostných pravidiel Poskytovateľa  sú nasledovné skutočnosti:   

 Súkromné kľúče využívané pri poskytovaní dôveryhodných služieb a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb (kľúče certifikačných autorít, autorít poskytovania časovej 
pečiatky, OCSP responderov) sú uložené v bezpečnom zariadení – HSM module, ktorý 
spĺňa požiadavky EAL4+ alebo ISO/IEC 19790 resp. FIPS-2 Level 3.  

 Bezpečné zariadenie – HSM modul, spolu s kompletnou infraštruktúrou Poskytovateľa 
používanou pri poskytovaní dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
(Infraštruktúra CA), sú umiestnené v priestoroch, ktoré spĺňajú požiadavky Zákona č. 
215/2004 Z. z.  o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov minimálne na stupeň utajenia „Tajné“.   

 Infraštruktúra CA je spoľahlivo chránená pred akýmkoľvek neautorizovaným 
prístupom.   

 Všetci pracovníci prichádzajúci do styku s infraštruktúrou CA sú držiteľmi osvedčenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v zmysle Zákona č. 215/2004 Z. 
z.  o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 
stupeň utajenia „Tajné“.   

 Spoločnosť Disig má určenú zodpovednú osobu, ktorá vykonáva dozor nad 

spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov.   

Poskytovateľ má vypracovaný dokument, ktorý obsahuje podrobný popis bezpečnostnej 
politiky, ktorá je v súlade s požiadavkami národnej legislatívy, ako aj s požiadavkami 
všeobecne platných medzinárodných štandardov.    
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