
RF Resolução do Governo datada de 01 de novembro de 2012 № 1119 "Após a aprovação dos 
requisitos pessoais de protecção de dados no seu processamento dentro dos sistemas de informação

de dados pessoais"

De acordo com o artigo 19 da Lei Federal "Em Dados Pessoais" dos decretos Federação Russa:
1. Para confirmar as reivindicações anexas à protecção dos dados pessoais durante o seu

processamento em sistemas de informação de dados pessoais.
2. Reconhecer a decisão da Federação Russa de novembro 17, 2007 № 781 "Após a aprovação do 

regulamento sobre a protecção da segurança de dados pessoais no seu processamento dentro dos sistemas
de informação de dados pessoais" (Coleção da Federação Russa, de 2007, № 48, p. 6001) . 

Presidente da Federação do Governo da Rússia Dmitry Medvedev

Exigências de protecção de dados pessoais no seu processamento em sistemas de informação de
dados pessoais (aprovado. Resolução do Governo russo datado de 01 de novembro de 2012 № 1119) 

1. Este documento estabelece os requisitos para a protecção dos dados pessoais no seu
processamento em sistemas de informação de dados pessoais (doravante - sistema de informação) e os
níveis de protecção de dados.

2. A segurança de dados pessoais no seu processamento dentro do sistema de informações
fornecidas pelo sistema de protecção de dados pessoais, neutralizando a ameaça expirado, determinado em
conformidade com a parte 5 do artigo 19 da Lei Federal "Em Dados Pessoais".

sistema de protecção de dados pessoais inclui e (ou) medidas técnicas organizacionais determinada
de acordo com as ameaças reais à segurança de tecnologias de dados e informações pessoais utilizados em
sistemas de informação.

3. A segurança pessoal de dados em seu processamento dentro do sistema de informações fornecidas
pelo operador do sistema, que trata os dados pessoais (doravante - operadora), ou uma pessoa que efectua
o tratamento de dados pessoais em nome do operador com base no contrato celebrado com essa pessoa
(adiante - a pessoa autorizada). O contrato entre o operador e a pessoa autorizada deve fornecer a pessoa
autorizada a obrigação de garantir a segurança dos dados pessoais no seu processamento no sistema de
informação.

4. Escolha de meios de protecção de informação para o sistema de protecção de dados pessoais por
parte do operador de acordo com os atos normativos legais da Federação Russa adotou o Serviço Federal
de Segurança e do Serviço Federal para Técnico e de controle de exportação, nos termos do n.º 4 do artigo
19 da Lei Federal "Em Dados Pessoais".

5. Sistema de Informação é um sistema de informação, tratamento de categorias especiais de dados
pessoais quando se trata os dados pessoais relativos à origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças
religiosas ou filosóficas, a saúde, os indivíduos vida sexual dos dados pessoais.

O sistema de informação é um sistema de informação de tratamento de dados pessoais biométricos,
se processou dados que caracterizam as características fisiológicas e biológicas de uma pessoa, com base
na qual é possível estabelecer sua identidade e são utilizados pelo operador para determinar a identidade do
sujeito de dados pessoais ou processados os dados relativos aos categorias especiais de dados pessoais.

O sistema de informação é um sistema de informação que processa pública de dados pessoais, se
ele é processado dados pessoais dos sujeitos de dados pessoais, obtidos apenas a partir de fontes disponíveis
ao público de dados pessoais estabelecidas nos termos do artigo 8º da Lei Federal "Em Dados Pessoais".

O sistema de informação é um sistema de informação que processa outras categorias de dados
pessoais, se não for tratada dados pessoais, a que se refere o primeiro parágrafo - o terceiro deste parágrafo.

O sistema de informação é um sistema de informação de processar os dados pessoais dos
empregados do operador, quando ele processa dados pessoais apenas para os funcionários especificados.
Em outros casos, o sistema de informação de dados pessoais é um sistema de informação que processa os



dados pessoais dos titulares dos dados pessoais que não são empregados do operador.
6. Sob as actuais ameaças à segurança de dados pessoais é entendido como um conjunto de

condições e fatores que criam o risco real de não autorizado, incluindo o acesso acidental aos dados pessoais
quando eles são processados no sistema de informação, cujo resultado pode ser a destruição, modificação,
bloqueio, copiar, fornecimento, distribuição dados pessoais, bem como outras ações ilegais.

Ameaças de tipo 1 são relevantes para o sistema de informação, se tiver, incluindo ameaças
relevantes relacionados com a presença de indocumentados (não declarado) apresenta no software do
sistema usado no sistema de informação.

Ameaças de tipo 2 são relevantes para o sistema de informação, se tiver, incluindo ameaças
relevantes relacionados com a presença de capacidades em situação irregular (não declarados) no software
de aplicação utilizado no sistema de informação.

Ameaças terceiro tipo são relevantes para o sistema de informação, se ele tiver ameaças relevantes
que não estão relacionados à presença de indocumentados capacidade (não declarado) no software do
sistema e aplicação usadas no sistema de informação.

7. Determine o tipo de ameaças de segurança de dados pessoais relevantes para o sistema de
informação, produzida pelo operador com base em uma avaliação dos possíveis danos efectuados nos
termos do parágrafo 5 da Parte 1 do artigo 181 da Lei Federal "Em Dados Pessoais", e de acordo com os
regulamentos adoptados nos termos do parte 5 do artigo 19 da lei Federal "On os dados pessoais".

8. Se o tratamento de dados pessoais em sistemas de informação definir 4 níveis de protecção de
dados pessoais.

9. A necessidade de um 1º nível de segurança de dados pessoais no seu processamento no sistema
de informação estabelecido na presença de pelo menos uma das seguintes condições:

a) para o sistema de informações de tipo relevante ameaça 1 e um sistema de processamento de
informações ou categorias especiais de dados pessoais ou dados pessoais biométricos, ou outras categorias
de dados pessoais;

b) para o sistema de informação tipo de ameaça relevante 2 e sistema de informação processa
categorias especiais de dados pessoais de mais de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados
do operador.

10. A necessidade de fornecer 2º nível de segurança de dados pessoais no seu processamento no
sistema de informação estabelecido na presença de pelo menos uma das seguintes condições:

a) para o sistema de informação tipo de ameaça relevante 1 e sistema de informação processa o
público dados pessoais;

b) para o sistema de informação tipo de ameaça relevante 2 e sistema de informação processa
categorias especiais de dados pessoais dos empregados do operador ou categorias especiais de dados
pessoais de menos de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados do operador;

c) para o sistema de informação tipo de ameaça relevante 2 e sistema de informação biométrica
processa os dados pessoais;

g) Para tipo de ameaça relevante do sistema e do sistema de informação 2 informação lida com
dados pessoais públicas de mais de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados do operador;

e) o sistema de informação para o tipo de ameaça relevante 2 e as alças de sistemas de informação
diferentes categorias de dados pessoais de mais de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados
do operador;

e) o sistema de informação para a ameaça terceiro tipo relevante do sistema de informação e
categorias processo especiais de dados pessoais de mais de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são
empregados do operador.

11. A necessidade de um terceiro nível de segurança de dados pessoais no seu processamento no
sistema de informação estabelecido na presença de pelo menos uma das seguintes condições:

a) para o sistema de informação tipo de ameaça relevante 2 e os identificadores de sistema de
informação de dados pessoais públicas de funcionários do operador ou dados pessoais públicas de menos
de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados do operador;



b) para o sistema de informação tipo de ameaça relevante 2 e as informações que o sistema processa
outras categorias de operadores de dados pessoais ou empregados de outras categorias de dados pessoais
de menos de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados do operador;

c) para o sistema de informações sobre ameaças terceiro tipo relevante do sistema de informação e
processar categorias especiais de dados pessoais dos empregados do operador ou categorias especiais de
dados pessoais de menos de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados do operador;

g) para o sistema de ameaça terceiro tipo e informações relevantes sistema de informação processa
os dados pessoais biométricos;

e) o sistema de informação para as ameaças relevantes para o terceiro tipo, sistema de informação
e processa as outras categorias de dados pessoais de mais de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são
empregados do operador.

12. A necessidade para o 4º nível de segurança de dados pessoais no seu processamento no sistema
de informação estabelecido na presença de pelo menos uma das seguintes condições:

a) para o sistema de informações sobre ameaças terceiro tipo relevante e sistema de informação
processa o público dados pessoais;

b) para o sistema de informação de ameaça relevante terceiro tipo e sistema de informação processa
as outras categorias de dados pessoais dos empregados do operador ou outras categorias de dados pessoais
de menos de 100.000 sujeitos de dados pessoais, não são empregados do operador.

13. Para o 4º nível de segurança de dados pessoais no seu processamento dentro dos sistemas de
informação necessários para satisfazer os seguintes requisitos:

a) instalações regime de segurança organização, que abriga o sistema de informação, o que impede
a possibilidade de uma penetração descontrolada ou estadia nestas instalações para pessoas que não têm
direito ao acesso a essas instalações;

b) preservação de suportes de dados pessoais;
c) a aprovação da cabeça do operador do documento que define a lista de pessoas cujo acesso aos

dados pessoais tratados no sistema de informações, necessárias para desempenhar suas funções oficiais)
(emprego;

g) a utilização de meios de proteção da informação, passou o processo de requisitos de avaliação da
conformidade da legislação da Federação da Rússia no domínio da segurança da informação, num caso em
que é necessário o uso de tais fundos para neutralizar as ameaças reais.

14. Para o terceiro nível de segurança de dados pessoais no seu processamento dentro dos sistemas
de informação, para além dos requisitos previstos no parágrafo 13 do presente documento, é necessário que
tenha sido atribuído um (funcionário) oficial, responsável pela segurança dos dados pessoais no sistema de
informação.

15. Para fornecer 2º nível de segurança de dados pessoais no seu processamento dentro dos sistemas
de informação, para além dos requisitos previstos no n.º 14 deste documento, você precisa acesso ao
conteúdo de e-journal de mensagens só foi possível para os funcionários (funcionários) do operador ou a
pessoa autorizada, que as informações contidas nesta revista são necessários para o desempenho de
(emprego) funções oficiais.

16. Para proporcionar 1º nível de segurança de dados pessoais no seu processamento dentro dos
sistemas de informação, para além dos requisitos do parágrafo 15 deste documento, você deve atender aos
seguintes requisitos:

a) o registo automático na revista eletrônica Segurança muda operador trabalhador de escritório para
o acesso aos dados pessoais contidos no sistema de informação;

b) a criação de uma unidade estrutural responsável por garantir a segurança dos dados pessoais num
sistema de informação, ou deitado em uma das unidades estruturais para fornecer tais recursos de segurança.

17. Acompanhamento da implementação destes requisitos é organizado e conduzido pelo operador
(pessoa autorizada) próprio e (ou) com a ajuda numa base contratual de pessoas jurídicas e empresários
individuais, tendo a licença para a realização da atividade na protecção técnica de informações
confidenciais. Essa monitorização é realizada pelo menos uma vez em 3 anos nos termos definidos pelo



operador (pessoa autorizada).


