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Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Policy and security requirements for Electronic
Registered Delivery Service Providers

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 319 521 V1.1.1:2019. Má stejný status
jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 319 521
V1.1.1:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje obecně použitelné požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele
služeb elektronického doporučeného doručování (ERDSP) včetně služeb, které poskytují.

Tento dokument je použitelný pro:

·       požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele ERDSP a ERDSP kvalifikované v EU;

·       obecné a bezpečnostní požadavky na služby elektronického doporučeného doručování
(ERDS) a ERDS kvalifikované v EU z hlediska integrity zpráv; ochrana před ztrátou,
odcizením, poškozením nebo neoprávněnou změnou přenášených dat; silná identifikace
odesílatele a příjemce; časová reference; a doklad o odeslání a přijetí dat.

Tento dokument nestanovuje požadavky na propojení.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 319 401 zavedena v ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1 (87 4006) Elektronické podpisy
a infrastruktury (ESI) – Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

ETSI EN 319 411-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (87 4007) Elektronické podpisy
a infrastruktury (ESI) – Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb
vydávající certifikáty – Část 1: Obecné požadavky



ETSI EN 319 102-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 (87 4017) Elektronické podpisy
a infrastruktury (ESI) – Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES – Část
1: Vytváření a ověřování platnosti

ISO 29115 nezavedena

NIST SP 800-63B nezavedena

ETSI EN 319 522-1 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-1 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy
a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 1: Rámec
a architektura

ETSI EN 319 522-2 zavedena v ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 (87 4018) Elektronické podpisy
a infrastruktury (ESI) – Služby elektronického doporučeného doručování – Část 2: Sémantický obsah

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální
technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle
čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Text s významem pro
EHP).

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku
„Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské
normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


