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 P  racownicy coraz częściej korzysta-
ją z dostępu do firmowych danych 

za pomocą własnych laptopów, tabletów 
oraz  smartfonów i  wiele obowiązków 
służbowych wykonują poza biurem. 
Wraz z  trendem polegającym na  uży-
waniu prywatnych urządzeń mobilnych 
w środowisku biznesowym (Bring Your 
Own Device) pojawiła  się potrzeba 
implementowania narzędzi służących 
do ochrony przed nieuprawnionym do-
stępem, zniszczeniem lub ujawnieniem 
przechowywanych, przesyłanych i prze-
twarzanych w urządzeniach mobilnych 
danych.

> POTENCJALNE  
PROBLEMY FIRMY
Zagrożenie jest elementem stałym, 
występującym we wszystkich obsza-
rach życia. Czynnikiem bezpośred-
nio oddziałującym na  bezpieczeństwo 
urządzeń mobilnych są  zagrożenia 
rozumiane jako potencjalna przyczy-
na niepożądanego incydentu, którego 
skutkiem mogą być szkody dla systemu 
lub organizacji. Najpoważniejsze konse-
kwencje w przypadku firm to zakłócenie 
ich działalności oraz utrata wrażliwych 
danych, mogąca spowodować realne 
straty i  utratę reputacji. Pojawiają  się 
również problemy dotyczące fizycznego 

bezpieczeństwa urządzeń (m.in. kra-
dzież) oraz narażania systemu orga-
nizacji na  włamania, ataki wirusów 
i szkodliwego oprogramowania. Proble-
mów mogą przysporzyć również kwestie 
prawne związane z  monitorowaniem 
urządzeń należących do  pracowników 
(np. podczas kontrolowania, czy nie do-
szło do  naruszenia integralności da-
nych, reguł użytkowania, niewłaściwe-
go wykorzystania czasu i zasobów).

> IDENTYFIKACJA I UNIKANIE 
ZAGROŻEŃ
Zadaniem środków ochrony jest za-
pewnienie poufności i  dostępności in-
formacji przetwarzanych za pomocą 
urządzeń przenośnych. Aby spełnić 
ten wymóg, sprzęt mobilny powinien 
być wyposażony w mechanizmy umoż-
liwiające potwierdzenie tożsamości, 
uwierzytelnienie czy  rozliczenie pracy 
użytkownika. Identyfikując zagrożenia, 
warto też postawić sobie pytania: jakie 
informacje mogą interesować strony 
trzecie? Co się stanie z informacją prze-
twarzaną w  urządzeniach prywatnych 
w  przypadku wystąpienia incydentu? 
Jaka jest przyczyna zagrożeń?

Wybierając mechanizmy ochrony da-
nych dla urządzeń przenośnych, warto 
przyjąć następujące zasady:
 �  informacja powinna być chro-
niona od  momentu jej powstania 

do  momentu celowego zniszczenia 
po jej wykorzystaniu;

 �  każda informacja opracowana, prze-
chowywana oraz przesyłana przy 
wykorzystaniu urządzeń mobilnych 
powinna być zabezpieczona przed 
dekonspiracją i  modyfikacją, ponie-
waż w wyniku ataku lub celowej inge-
rencji intruza w dane może wystąpić 
zmiana stanu systemów lub sposobu 
działania.
Budując system ochrony danych dla 

urządzeń mobilnych, istotne znaczenie 
mają zabezpieczenia programowe, któ-
re powinny obejmować ochronę dostę-
pu na  poziomie logicznym. Tego typu 
ochrona realizowana jest przez uwie-
rzytelnianie, a  kluczową rolę odgrywa 
tutaj stopień skomplikowania haseł. 
Kolejnym podstawowym rozwiąza-
niem jest wykorzystywanie szyfrowania 
do  ochrony informacji przesyłanych, 
przechowywanych i  przetwarzanych 
w  systemach i  sieciach teleinforma-
tycznych. Standardem staje się też wy-
stawianie użytkownikowi jasnego po-
twierdzenia, że dana akcja (np. transfer 
danych) jest należycie zabezpieczona. 
Taki komunikat zapewniają internau-
tom m.in. certyfikaty SSL najwyższego 
typu EV widoczne w postaci zielonego 
paska adresu w  przeglądarce WWW. 
Można też przytoczyć wiele przykładów 
opisujących działanie snifferów czy też 
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innych narzędzi służących do  wyłu-
dzania danych, dlatego też organizacje 
powinny korzystać z  zestawów uzu-
pełniających  się produktów, aby chro-
nić się przed zagrożeniami.

Warto uświadomić pracownikom, 
że wdrożone zabezpieczenia mają na celu 
przede wszystkim ograniczenie ich ewen-
tualnej odpowiedzialności personalnej 
za ewentualny wyciek informacji wraż-
liwych. Jak pokazują statystyki zareje-
strowanych przypadków naruszenia 
bezpieczeństwa systemów komputero-
wych, niezamierzone błędy operatorów 
i użytkowników to jedna z najczęstszych 
przyczyn incydentów, z  której powodu 
ponoszone są  największe straty. Brak 
doświadczenia, niewiedza oraz zanie-
dbania ze  strony pracowników w  po-
łączeniu z  brakiem nadzoru ze  strony 
administratora stają się częstym powo-
dem wystawiania systemów mobilnych 
na  ataki. Co  ciekawe, sprawny i  świa-
domy personel jest w stanie ograniczyć 
występowanie zagrożeń nawet o  75%. 
Realizacja ciągłych szkoleń i nabywanie 
wiedzy na  temat zabezpieczeń syste-
mów oraz stałe monitorowanie urzą-
dzeń i gromadzonych w nich informacji 
powinny więc być nierozerwalnym ele-
mentem bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego organizacji. Niestety, wg analiz 
Kaspersky Lab aż 23% konsumentów 
korzysta ze starszych lub nieaktualnych 
wersji przeglądarek WWW. Różnie też 
bywa z ochroną programów pocztowych 
przed spamem.

> POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Każda organizacja, która będzie 
wdrażać koncepcję BYOD, powinna 
ustalić reguły, prawa i obowiązki pra-
cowników w  zakresie używania pry-
watnych urządzeń mobilnych w  pra-
cy, równocześ nie mając na względzie 
konsekwencje prawne dotyczące 
utraty informacji wrażliwych lub na-
ruszenia praw osób trzecich. W  tym 
celu należy opracować politykę bez-
pieczeństwa BYOD, w  której muszą 
znaleźć się procedury określające spo-
sób, w jaki użytkownicy mają chronić 
przynoszone przez siebie urządzenia, 

do jakich danych i aplikacji będą mieć 
dostęp, co należy zrobić w przypadku 
zagubienia urządzenia.

Oprogramowanie do  zarządzania 
urządzeniami mobilnymi pozwala pra-
cownikom IT konfigurować, zabezpie-
czać i  monitorować urządzenia prze-
nośne. Szczególnie ta ostatnia kwestia 
powinna być uwzględniona w polityce 
dotyczącej korzystania z  urządzeń 
przenośnych. Zabezpieczenia wybra-
ne dla używanego sprzętu mobilnego 
powinny zapewniać ochronę fizyczną 
sprzętu, kontrolę dostępu, obsługę 
technik kryptograficznych, zasad wy-
konywania kopii zapasowych, ochro-
ny antywirusowej. Ważne jest też, aby 
w  polityce bezpieczeństwa określić, 
z których funkcji i aplikacji dany użyt-
kownik może korzystać. Zbiór zasad 
powinien również określać sposoby 
postępowania przy pracy w miejscach 
publicznych i  w  niezabezpieczonych 
pomieszczeniach.

Mając stworzoną i  zatwierdzoną po-
litykę bezpieczeństwa urządzeń prze-
nośnych, warto dążyć do  podpisania 
umów ze  wszystkimi użytkownikami 
prywatnych urządzeń. Zasady korzy-
stania z własnego sprzętu i  infrastruk-
tury informatycznej organizacji mogą 
być zawarte w  umowach o  pracę lub 
umowach cywilnoprawnych. Powinny 
znaleźć  się w  nich zapisy m.in. zobo-
wiązujące pracownika do  przestrze-
gania mechanizmów bezpieczeństwa 
wdrożonych przez pracodawcę. Warto 
korzystać z  takiej formy, gdyż podnosi 
to  poziom świadomości pracowników 
i chroni firmę w przypadku naruszenia 
obowiązujących zasad. Umowa może 
również zawierać wysokość ekwiwa-
lentu pieniężnego związanego z  wy-
korzystywaniem prywatnego sprzętu 
do  celów służbowych. Przy ustalaniu 
wysokości ekwiwalentu należy brać pod 
uwagę w  szczególności normy zużycia 
sprzętu oraz jego udokumentowaną 
cenę rynkową. Pracodawca może rów-
nież zwracać pracownikowi koszty do-
stępu do  internetu, jednak taki zwrot 
będzie podlegał podatkowi dochodowe-
mu od osób fizycznych.

> WAŻNE KWESTIE PRAWNE
Decydując  się na  wdrożenie modelu 
BYOD, należy wziąć pod uwagę zapisy: 
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 
DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631), kodeksu 
karnego, kodeksu pracy w zakresie obo-
wiązku wyposażenia pracowników w na-
rzędzia i  materiały (art.  1041), a  także 
ustalenia wysokości ekwiwalentu z uwa-
gi na zużycie sprzętu (art. 6711 par. 3), 
przepisy ustawy o ochronie danych oso-
bowych i przepisy podatkowe. Sama or-
ganizacja powinna dołożyć wszelkich sta-
rań, aby chronić dane osobowe zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawnych.

Ważną kwestią jest zwrócenie uwagi 
na  licencje oprogramowania wykorzy-
stywanego w  modelu BYOD. W  więk-
szości wypadków nie  powinno być 
problemu z  instalowaniem na sprzęcie 
należącym do  pracownika oprogramo-
wania, którego licencjobiorcą jest pra-
codawca. Skomplikowanym zagadnie-
niem jest natomiast wykorzystywanie 
przez pracownika w  ramach świad-
czenia stosunku pracy oprogramowa-
nia, którego licencjobiorcą jest sam 
pracownik. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na licencje typu „free for non-
-commercial use”, które dotyczą wielu 
popularnych aplikacji typu freeware. 
Kwestia ta jest o tyle istotna, że pracow-
nik, instalując na własnym urządzeniu 
tego typu darmowe narzędzia, i  jedno-
cześnie świadcząc pracę na rzecz firmy, 
naraża na  odpowiedzialność karną za-
równo siebie, jak i pracodawcę. Z uwa-
gi na  opisane ryzyka firma powinna 
zastosować rozwiązania prawne, orga-
nizacyjne i techniczne pozwalające mi-
nimalizować własną odpowiedzialność 
karną z tytułu korzystania z nielegalne-
go oprogramowania. 
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