ĮIRIS NUOSTATŲ IR SPECIFIKACIJOS PARENGIMAS

Sprendimas dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos (ĮIRIS) steigimo

Ne

ĮIRIS nuostatų
projekto
parengimas
(rengėjas –
ĮIRIS
steigėjas)

ĮIRIS numatoma
apdoroti asmens
duomenis

ĮIRIS yra
tarpžinybinis

Ne

Taip

Steigėjo kreipimasis į PAKK dėl tarpžinybinės ĮIRIS steigimo
tikslingumo , jeigu tarpžinybinės ĮIRIS steigimas nenumatytas
Lietuvos Respublikos įstatymais ar Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais

Taip

Asmens duomenys

ĮIRIS bus tvarkomi

Ne

valstybės saugumo ar
gynybos tikslais

Nuostatų derinimas su
Valstybine duomenų apsaugos
inspekcija

Tarpžinybinės ĮIRIS steigėjų
atliktas PAKK
rekomendacijos vertinimas

PAKK
rekomendacija steigti

Ne

tarpžinybinę ĮIRIS

Taip
Taip

Nuostatų derinimas su NKAT ir ŽSPT, o, jei tokia neįsteigta, su SPT (toliau ŽSPT / SPT)

Nuostatai
suderinti

Ne

ĮIRIS specifikacijos parengimas (rengėjas - ĮIRIS nuostatuose nurodytas asmuo valdytojas arba tvarkytojas)

Apdorojamos
informacijos
slaptumo žyma yra
Konfidencialiai ar
aukštesnė

Taip

Ne

Taip

Taip

ĮIRIS yra
tarpžinybinis

Specifikacijos derinimas su
NKAT, NŠPT, duomenų
teikėjais, TEMPEST tarnyba
ŽSPT / SPT

Specifikacijos derinimas su
NKAT, NŠPT, duomenų
teikėjais ŽSPT / SPT
Ne

Ne

Specifikacija
suderinta

Nuostatai tvirtinami bendru
steigėjų įsakymu

Taip

Nuostatai tvirtinami
steigėjo įsakymu
Specifikacija
tvirtinama bendru
steigėjų įsakymu

ĮIRIS nuostatų kopijas rengėjas pateikia
PAKK, SPT, NKAT

Taip

ĮIRIS yra
tarpžinybinis

Ne

Specifikacija
tvirtinama steigėjo
įsakymu

ĮIRIS specifikacijos kopijas rengėjas pateikia
SPT, NKAT

LEIDIMO (LAIKINO LEIDIMO, RIBOTO LEIDIMO) APDOROTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ ĮIRIS IŠDAVIMAS

ĮIRIS valdytojas parengia ir įsakymu tvirtina privalomuosius ĮIRIS saugos dokumentus:
1. Specifinių saugumo reikalavimų aprašą (SSRA);
2. Saugumo valdymo procedūrų aprašą (SVPA);
3. Rizikos analizę (RA);
4.Saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (SRĮPA)

Ne

ĮIRIS yra
tarpžinybinis

ĮIRIS valdytojas pateikia ŽSPT, o, jei tokia neįsteigta, SPT (toliau ŽSPT / SPT):
1. Patvirtintus privalomuosius saugos dokumentus;
2. Įgaliotų institucijų pažymas dėl patalpų tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija;
3. Susijusių asmenų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopijas;
4. Įrangos TEMPEST sertifikatus;
5. Susijusių vidaus organizacinių teisės aktų kopijas;
6. Įmonės patikimumo pažymėjimo (jei valdytojas yra paslapčių subjekto rangovas) kopiją;
7. Kitus, jo manymu būtinus dokumentus.

Taip

ĮIRIS valdytojas pateikia SPT:
1. Patvirtintus privalomuosius saugos dokumentus;
2. Įgaliotų institucijų pažymas dėl patalpų tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija;
3. Susijusių asmenų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopijas;
4. Įrangos TEMPEST sertifikatus;
5. Susijusių vidaus organizacinių teisės aktų kopijas;
6. Įmonės patikimumo pažymėjimo (jei valdytojas yra paslapčių subjekto rangovas) kopiją;
7. Kitus, jo manymu būtinus dokumentus.

SPT arba ŽSPT / SPT atlieka ĮIRIS valdytojo
pateiktų ĮIRIS privalomųjų saugos ir kitų
dokumentų įvertinimą

ĮIRIS privalomieji
saugos dokumentai
atitinka nustatytus
reikalavimus

Taip

SPT arba ŽSPT / SPT atlieka ĮIRIS patikrinimą

Ne

SPT arba ŽSPT / SPT pateikia ĮIRIS valdytojui
pastabas ir pasiūlymus dėl ĮIRIS saugos dokumentų
formos ir (arba) turinio ir (arba) pareikalauja
papildomų dokumentų

Taip

SPT arba ŽSPT / SPT
patikrinimo metu
nustato, kad nustatytos
ĮIRIS saugos priemonės
įdiegtos, o procedūros
pilnai įgyvendintos

Ne

SPT arba ŽSPT / SPT pateikia ĮIRIS valdytojui
išvadas dėl aptiktų neatitikimų ir (arba) trūkumų
bei nustato terminą, per kurį neatitikimai turi būti
pašalinti

ĮIRIS valdytojas
neatitikimus pašalina
per SPT ar ŽSPT/
SPT nurodytą
terminą

Ne

Taip

SPT arba ŽSPT / SPT parengia išvadas dėl
leidimo, laikino leidimo arba riboto leidimo
išdavimo

SPT raštu informuoja
PAKK ir ĮIRIS
valdytoją

SPT arba ŽSPT funkcijas atliekanti institucija, vadovaudamasi išvadomis, išduoda leidimą (laikiną leidimą,
ribotą leidimą) automatizuotai apdoroti įslaptintą informacija ĮIRIS leidime (laikinajame leidime, ribotame
leidime) nurodytomis sąlygomis ir leidime (laikinajame leidime, ribotame leidime) nurodytą terminą

SPT

Leidimą išdavė

ŽSPT

ŽSPT raštu
informuoja PAKK ,
SPT ĮIRIS valdytoją

