
Jak zadbać o bezpieczeństwo organizacji  
w czasie migracji do chmury obliczeniowej? 

Bezpieczna 
chmura



Organizacje kładą nacisk na szybką implementację rozwiązań 
chmurowych w biznesie, która umożliwia zwinną transformację  
na dużą skalę w relatywnie krótkim czasie. Jednak każda radykalna 
zmiana w firmowym ekosystemie może wywołać prawdziwą burzę  
w obszarze bezpieczeństwa. 

Dostawcy usług chmurowych (ang. Cloud 
Service Providers, CSP) podjęli wiele starań, 
aby zabezpieczyć infrastrukturę i uaktualnić 
natywne funkcje bezpieczeństwa. Wprowadzają 
innowacje, aby tworzyć i udostępniać nowe usługi 
i funkcje coraz szybciej. Jednak nie tylko CSP 
są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa  
w środowisku opartym o chmurę obliczeniową.

Domyślne ustawienia podczas tworzenia nowej 
instancji chmury prawdopodobnie nie spełnią 
nawet podstawowych wymogów bezpieczeństwa 
dowolnej operacji biznesowej. To na barkach 
każdej organizacji, która wykorzystuje 
to rozwiązanie, spoczywa ciężar zastosowania 
narzędzi i środków bezpieczeństwa, które 
zabezpieczą aplikacje i środowisko tworzone  
przez nie w chmurze.

Burzowe chmury na horyzoncie

Kwestie bezpieczeństwa 
są uznawane za czynnik najsilniej 
spowalniający wdrożenie chmury, 
ale w rzeczywistości mogą stanowić 
impuls do rozpoczęcia tego procesu.
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Komentarz ekspertki:

Bezpieczeństwo jest nadal jedną  
z najistotniejszych kwestii rozważanych przez 
klientów planujących swoją przygodę z chmurą.

Obserwujemy jednak zmianę, jeśli chodzi 
o postrzeganie tej kwestii. Przez długi czas 
bezpieczeństwo było traktowane bardzo ogólnie, 
a argumenty za jego ewentualnym brakiem 
miały powstrzymywać firmy przed inwestycjami 
w chmurę. Dziś firmy coraz częściej widzą 
ogromną złożoność bezpieczeństwa w chmurze 
(zarządzanie prywatnością czy dostępami, 
zgodność z regulacjami, polityki przechowywania 
i przetwarzania danych i inne) i chcą widzieć  
w dostawcach chmury technologicznych 
partnerów, którzy będą je wspierać. Klienci 
oczekują, że rozwiązania dot. bezpieczeństwa 

oferowane przez dostawców chmury i ich 
partnerów pozwolą na osiągnięcie zabezpieczeń, 
których klienci często nie są w stanie zbudować 
samodzielnie, ponieważ nie posiadają 
wystarczających budżetów i kompetencji.

Jednocześnie widzimy, że klienci i dostawcy 
często nie włączają CISO i ich zespołów 
do dyskusji o inwestycji w chmurę na samym 
początku procesu decyzyjnego, co może 
prowadzić do nieporozumień. Obecność 
CISO w dyskusji od samego początku pozwala 
na uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa w taki 
sposób, by bezpieczeństwo stało się istotnym 
elementem kupowanej w chmurze usługi, a nie 
jedynie potencjalnym „hamulcowym” projektu.

Ewa Zborowska 
Research Director,  
IDC Poland
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Komentarz eksperta:

Bezpieczeństwo chmury to wojna na wielu 
frontach, która powinna opierać się na kilku 
kluczowych filarach – zweryfikowanym zaufaniu 
do dostawcy, wykorzystaniu odpowiednich 
narzędzi oraz kompetencjach osób 
odpowiedzialnych w organizacji. Czwartym, 
nie mniej istotnym, jest zapewnienie zgodności 
z regulacjami. 

Mając na uwadze rosnącą skalę i charakter 
cyberataków, aby osiągnąć na tym polu jak 
najwięcej, konieczna jest zmiana organizacji 
kwestii bezpieczeństwa cyfrowego w firmach. 
Naturalnym krokiem na tym polu jest połączenie 
sił firmowych działów bezpieczeństwa 
z dostawcami zaufanych rozwiązań chmurowych. 
Inwestując w infrastrukturę i rozwój technologii, 
dostawcy tacy jak Microsoft zapewniają 
odpowiednią skalę działania i bezpieczne 
rozwiązania. Jednak to od specjalistów wewnątrz 
organizacji zależy to, czy będą w stanie 

maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby. 
Oczywiście wymaga to zmiany, odrzucenia 
schematów i przyzwyczajeń dotyczących tego, 
że wszystko zależy jedynie od wewnętrznych 
zasobów firmy. Przy dzisiejszych zagrożeniach 
nikt nie będzie bezpieczny, bazując wyłącznie 
na swoich siłach.

Aby ta nowa droga współpracy mogła 
zostać zrealizowana, potrzebne są określone 
kompetencje związane zarówno z chmurą, 
jak i bezpieczeństwem. Dlatego w ubiegłym 
roku Microsoft zobowiązał się do podniesienia 
kompetencji cyfrowych 150 tysięcy osób 
w ciągu 5 lat, w tym programistów, specjalistów 
IT i pracowników polskich firm. W ciągu roku 
udało nam się już przeszkolić 105 tysięcy 
ekspertów chmurowych. Prowadzone szkolenia 
dotyczyły m.in. kwestii administrowania chmurą, 
jak i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa 
cyfrowego.

Michał Jaworski 
Członek zarządu  
Microsoft
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Komentarz ekspertki:

Bezpieczeństwo danych to zagadnienie 
o najwyższym priorytecie dla firm rozważających 
migrację procesów i aplikacji do chmury.

Firmy dostarczające usługi chmurowe 
doskonale rozumieją, jak istotną kwestią jest 
zachowanie bezpieczeństwa i prywatności 
danych powierzonych im przez klientów, 
dlatego wykorzystują najbardziej zaawansowane 
zabezpieczenia chroniące zasoby organizacji 
przed cyberatakami. Chmura pozwala 
na demokratyzację dostępu do technologii 
– dzięki niej firmy, niezależnie od skali, mogą 
wykorzystywać takie same zabezpieczenia, jakie 
stosuje Google do ochrony swoich usług, bez 
względu na budżet czy kompetencje działu IT. 
Cała infrastruktura chmurowa jest stworzona, 
zaprojektowana i zarządzana w taki sposób, aby 
eliminować wszelkie zagrożenia dla integralności 
danych.

Drugim kluczowym aspektem migracji do chmury 
jest zgodność ze specyficznymi regulacjami doty-
czącymi przetwarzania danych w poszczególnych 
sektorach i krajach. Teraz, dzięki uruchomieniu 
regionu Google Cloud w Warszawie, polskie 
firmy mogą jeszcze łatwiej spełniać wymogi 
regulatorów, by wykorzystać potencjał chmury 
w cyfrowej transformacji. Ponadto działając 
w modelu współdzielonej odpowiedzialności, 
Google nie tylko zapewnia bezpieczeństwo 
warstw, za które jest w pełni odpowiedzialny, ale 
wyposaża też klienta w zestaw zaawansowanych 
narzędzi pozwalających na ochronę danych 
w obszarach jego odpowiedzialności. Umożliwia 
to klientom trafniejszy dobór pakietu rozwiązań 
technologicznych, który w najwyższym stopniu 
spełni ich wymagania w zakresie bezpieczeństwa. 

Magdalena Dziewguć  
Dyrektor biznesowa  
Google Cloud w Polsce
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Komentarz eksperta:

Migracja do chmury dużych organizacji, 
szczególnie organizacji zewnętrznie regulowanych, 
jest ogromnym wyzwaniem biznesowym, 
technologicznym i organizacyjnym. Decyzja 
o rozpoczęciu migracji i uruchomieniu części, 
bądź większości aplikacji w chmurze, jest głównie 
podejmowana na poziomie strategicznym, 
mającym wpływ na długoterminowe działanie 
organizacji w coraz dynamiczniej zmieniającym  
się otoczeniu rynkowym.

Kluczowe argumenty przemawiające za chmurą 
to dostęp do innowacyjnych rozwiązań 
biznesowych i technologicznych dostępnych 
tylko w chmurze publicznej, poprawa time-to-
-market oraz większa elastyczność kosztowo-
-organizacyjna w zakresie zarządzania 
infrastrukturą. Poprawa i podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa zazwyczaj nie są głównymi 
przesłankami do migracji i często są traktowane  
jako tzw. „enabler”, bez którego droga do chmury 
jest zablokowana. Zazwyczaj z takiego podejścia 
rodzą się wyzwania związane z tym, że „dobrze” 

zabezpieczona chmura nie jest już taka szybka, 
efektywna kosztowo oraz innowacyjna, ponieważ 
większość usług dostępnych w chmurze 
publicznej albo jest niedostępna, albo mocno 
ograniczona. 

Bazując na ostatnich doświadczeniach 
związanych z migracją dużych organizacji 
do chmury publicznej, mogę śmiało powiedzieć, 
że kluczem do sukcesu jest znalezienie balansu 
pomiędzy innowacyjnością a bezpieczeństwem. 
Najlepszą receptą na to jest zapewnienie 
odpowiedniej organizacji pracy tak, aby zespoły 
biznesowo-deweloperskie miały wspólny cel 
i współpracowały z zespołami odpowiedzialnymi 
za infrastrukturę i bezpieczeństwo, zarówno 
nad migracją aplikacji, jak i ich bezpiecznym 
uruchomieniem w chmurze z uwzględnieniem 
zewnętrznych i wewnętrznych regulacji. 
Od wszystkich wymagane jest pogłębianie wiedzy 
i podnoszenie kompetencji, zdolność do analizy 
i oceny ryzyka oraz podejście do migracji oparte 
na iteracyjnym dostarczaniu efektów. 

Marcin Dzienniak  
CTO,  
Operator Chmury Krajowej 
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Zainteresowanie wielu firm chmurą obliczeniową wynika z wydajności 
oraz elastyczności oferowanej przez to rozwiązanie. Rok 2020 
jednoznacznie pokazał nam, jak istotna jest odporność systemów,  
ich zwinność, potencjał do adaptacji oraz skalowalność.

Pomimo wyraźnej obietnicy, że chmura spełni 
wszystkie potrzeby biznesu, mniej niż 40% firm 
twierdzi, że osiąga pełną wartość oczekiwaną  
z inwestycji w chmurę1.

Chmura oferuje nowe możliwości w zakresie 
modernizacji usług i przekształcania 
działalności operacyjnej, jednak ryzyko 
związane z bezpieczeństwem i zgodnością 
pozostaje największą barierą dla jej wdrożenia. 
W połączeniu ze złożonością środowisk 
hybrydowych i multicloud oraz brakiem 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów 
obawy te mogą stanowić poważną przeszkodę  
w przyjęciu podejścia cloud-first.

Zapewnienie bezpieczeństwa w chmurze nie 
jest prostym zadaniem. Wymaga jasnej strategii, 
sprawnego modelu zarządzania i harmonizacji 
procesów – w całym obszarze IT i w pozostałej 
części przedsiębiorstwa – oraz przeprowadzenia 
wdrożenia zgodnego z poziomem ryzyka 
akceptowalnym przez dane przedsiębiorstwo.

Przełomowe innowacje

Liderzy odpowiedzialni za obszar 
cyberbezpieczeństwa mogą pomóc 
w osiągnięciu lepszych wyników 
biznesowych i sprawić, że migracja 
do chmury będzie bezpieczna  
już na etapie projektowania.
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WYZWANIE 1: 
Obszary wymagające 
usprawnień w zarządzaniu 
bezpieczeństwem i zapewnieniu 
zgodności z wymaganiami 
regulacyjnymi

Ryzyko związane z bezpieczeństwem 
i zapewnieniem zgodności stanowi 
największą przeszkodę w czerpaniu 
pełnych korzyści z chmury według 
65% przedstawicieli wyższej kadry 
zarządzającej z działów IT 2. Osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
informatyczne (CISO) muszą być  
w stanie komunikować przejrzyste 
ramy zarządzania ryzykiem wraz 
ze ścisłym monitorowaniem i ich 
mitygacją, aby utrzymać zgodność  
z przepisami.

WYZWANIE 2:
Podejście do bezpiecznej 
konfiguracji na wczesnym etapie

Strategie chmurowe ewoluują w wielu 
organizacjach w kierunku hybrydowego, 
wielochmurowego podejścia. Ale jak 
stwierdziła NSA: „Błędna konfiguracja 
zasobów w chmurze to nadal 
najczęściej występujący słaby punkt 
tych rozwiązań”3. Aby umożliwić 
udaną migrację do chmury, w której 
aspekty bezpieczeństwa są priorytetem 
od samego początku, kontrola zasobów  
i konfiguracji musi być zdefiniowana  
na wczesnym etapie projektowania,  
a firma musi wykorzystać automatyczną 
konfigurację. 

WYZWANIE 3:
Znalezienie i zatrzymanie 
odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników

Automatyzacja pomaga w walce 
z niedoborem pracowników, ale 
organizacje muszą być bardziej 
kreatywne, aby zapewnić sobie 
dostępność specjalistów posiadających 
pożądany zestaw kompetencji.

Obserwujemy niedobór specjalistów  
ds. bezpieczeństwa w chmurze na rynku 
pracy. W naszym badaniu 30% liderów 
przeszkoliło trzy czwarte pracowników, 
kiedy pojawiło się zapotrzebowanie 
na nowe umiejętności, w porównaniu  
z zaledwie 9% dużych firm niebędących 
liderami4. Zespoły ds. bezpieczeństwa 
muszą wykształcić odpowiednie 
nastawienie, a także opracować 
właściwe zasady, procesy i procedury 
bezpieczeństwa, aby skutecznie 
zarządzać bezpiecznym środowiskiem  
w chmurze.
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Pokusy szybkiego przeprowadzenia wdrożenia chmury i zwiększenia efektywności biznesowej mogą stać 
się powodem niewystarczającej uwagi poświęconej kwestiom zarządzania oraz zapewnienia zgodności 
z wymaganiami regulacyjnymi. Warto jednak zadbać o kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności, 
niezależnie od tempa transformacji. 

Przejrzyste zarządzanie
Mimo że firmy korzystają ze środowisk chmurowych  
od różnych dostawców, kwestie bezpieczeństwa pozostają 
priorytetem. To istotne, żeby zwrócić uwagę na fakt,  
że zabezpieczenie chmury różni się zasadniczo od ochrony 
środowisk lokalnych. 

Organizacje powinny przemyśleć, w jaki sposób 
monitorować wykorzystywane przez nie środowiska 
chmurowe od różnych dostawców, tak aby spełniały one 
wymagania regulatora i możliwe było wyłapanie wszystkich 
nieprawidłowości. 

Proaktywne działania w celu zapewnienia zgodności 
regulacyjnej
Definiując nowe polityki i procedury, wpisując je w odpowiednie ramy, 
identyfikując mechanizmy kontrolne i tworząc architekturę referencyjną 
specyficzną dla chmury, firma może szybciej niż dotychczas  
i bezpiecznie korzystać z usług dostawców chmury, aby stwarzać nowe 
możliwości i usprawniać decyzje biznesowe.

Nie wystarczy jednak samo wysyłanie alertów o incydentach 
sygnalizujących luki w zabezpieczeniach. Wprowadzenie barier 
bezpieczeństwa z wbudowanymi akceleratorami dla usług natywnych  
w chmurze może ograniczyć ryzyko, zanim dojdzie do incydentów. 
Funkcja blokowania lub samoregeneracji umożliwia ciągłe  
i automatyczne egzekwowanie zasad w celu zapewnienia zgodności  
z przepisami branżowymi i standardami przedsiębiorstwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem  
i zgodnością
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Architektura referencyjna bezpieczeństwa ma sześć kluczowych filarów. To minimum,  
które musi zostać spełnione, aby organizacja mogła korzystać z chmury. 

Zabezpiecz platformę
Zaprojektuj wdrożenie 
systemu podstawowej kontroli 
bezpieczeństwa w celu stworzenia 
bezpiecznej strefy na platformie 
dostawcy rozwiązań chmurowych.

Zarządzaj dostępem  
i uprawnieniami 
Określ, które osoby są uprawnione 
do działania w środowisku 
chmurowym i co mogą robić.

Zabezpiecz usługi
Projektuj szablony wielokrotnego 
użytku w ramach usługi PaaS 
wraz ze zintegrowanymi 
kontrolami bezpieczeństwa. 

Zabezpiecz sieci
Zabezpiecz łączność z lokalnymi 
centrami danych i zastosuj model 
bezpieczeństwa sieci „hub and 
spoke”.

Zintegruj narzędzia i operacje 
Połącz platformy i usługi w celu 
sprzężenia istniejących narzędzi.

Proaktywne działania nakierowane 
na zapewnienie bezpieczeństwa 
chmury 

Jak 
to zrobić:
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Dostrzegamy niedobór wykwalifikowanych specjalistów zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa,  
jak i chmury obliczeniowej. Jest to najbardziej widoczne, kiedy poszukiwani są specjaliści 
posiadający obydwie kompetencje. Wysoki popyt i ograniczona podaż zmuszają dyrektorów 
bezpieczeństwa IT do kreatywności w pozyskiwaniu i utrzymywaniu pracowników dysponujących 
umiejętnościami niezbędnymi w procesie wdrażania chmury obliczeniowej.

Zmiana nastawienia
Ze względu na ograniczoną dostępność 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników 
niektórzy menedżerowie poszukują specjalistów 
SecOps od tradycyjnej infrastruktury  
ze standardowymi umiejętnościami w zakresie 
bezpieczeństwa, aby odnieść sukces we wdrażaniu 
rozwiązań chmurowych. Najważniejszym 
czynnikiem, który może zadecydować o sukcesie 
lub porażce zmiany ścieżki rozwoju, jest chęć  
i gotowość do zmian. To właśnie zmiana sposobu 
myślenia jest czasami największą przeszkodą, z jaką 
mierzą się specjaliści ds. bezpieczeństwa.

Zapewnienie kompetencji

Poszerzenie umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa
Społeczność programistów wyłania się jako 
obiecująca grupa dysponująca odpowiednimi 
kwalifikacjami w obszarze bezpieczeństwa.

Umiejętności związane z bezpieczeństwem 
są cennym dodatkiem do ich własnych zestawów 
kompetencji. W miarę jak programiści, którzy 
pracują ze zautomatyzowaną infrastrukturą  
i aplikacjami, stają się również odpowiedzialni  
za kontrolę bezpieczeństwa, następuje naturalne 
rozszerzenie ich umiejętności w tym zakresie, które 
pracownicy mogą także wykorzystać w innych 
obszarach działalności organizacji.

Secure Cloud 11



Strategie migracji do chmury ewoluują i stają się coraz 
bardziej złożone. Pierwotna koncentracja na migracji 
typu „lift and shift” ustąpiła miejsca hybrydowym, 
wielochmurowym środowiskom obliczeniowym  
i intensywnemu wykorzystaniu rozwiązania  
Platform-as-a-Service.

Cztery wymiary złożoności

Strategia cloud-first
Kupić czy zbudować: w jakim stopniu 
korzystać z rozwiązań natywnych? 
Jak strony trzecie nadążają za stale 
rozwijającymi się usługami dostawców 
usług w chmurze?

Rozwiązanie adekwatne do celu: 
w jaki sposób wybrać model chmury/
dostawcy w oparciu o funkcjonalność 
aplikacji i kwestie bezpieczeństwa?

Multicloud: kiedy należy replikować 
kontrole bezpieczeństwa, a kiedy  
je wyodrębniać?

Skalowalność i łatwość utrzymania: 
jak osiągnąć spójność na płaszczyźnie 
operacji bezpieczeństwa?

#1

#2

#3

#4

Uzyskanie przejrzystości w tym 
złożonym środowisku nie jest proste, 
ale jest konieczne do monitorowania 
szybko rozwijającego się środowiska 
obliczeniowego.

Bez formalnej strategii i centralnego 
zarządzania zmianami poszczególne 
linie biznesowe mogą rozwijać 
konkurujące ze sobą inicjatywy 
w zakresie chmury, co skutkuje 
nadmiarem pracy i powielaniem 

rozwiązań kontrolnych, słabą 
komunikacją, wyższymi kosztami, 
wydłużeniem czasu osiągnięcia 
wartości i, co najważniejsze, 
reaktywnym podejściem 
do bezpieczeństwa.

Liderzy odpowiedzialni za kwestie 
bezpieczeństwa muszą wziąć pod 
uwagę cztery wymiary złożoności, 
które wpływają na wyniki ich strategii.
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Chmura wymaga innych narzędzi  
i umiejętności niż infrastruktura  
on-premise. Powinna być traktowana jak 
pozostałe elementy cyklu życia i rozwoju 
oprogramowania, a zmiany muszą być 
wprowadzane w taki sam sposób jak  
w każdej aplikacji – poprzez sprawdzanie  
i usuwanie kodu.

Jeśli nie uda się nam wprowadzić efektywnej 
zmiany w podejściu do bezpieczeństwa, 

niedostateczna harmonizacja działań, słabe 
zarządzanie, ręczne procesy, narzędzia 
starszej generacji oraz braki  
w kompetencjach sprawią, że kadra 
kierownicza zacznie postrzegać kwestie 
bezpieczeństwa jako hamulec dla rozwoju 
firmy.

Zmiana w podejściu 
do bezpieczeństwa
Ograniczanie ryzyka i ochrona danych w chmurze  
są priorytetami, dlatego należy wypracować konsekwentne 
podejście do zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązania 
chmurowego. Zbyt często jest ono przedmiotem dyskusji dopiero 
na końcowym etapie transformacji. Takie podejście może 
wydłużać czas osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych 
lub skutkować koniecznością wykonania całej pracy od nowa.

Dlatego w wyścigu do chmury 
osoby odpowiadające za obszar 
bezpieczeństwa odgrywają  
kluczową rolę.
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Proaktywności
Wdrażaj kontrole prewencyjne 
w celu zablokowania przypadkowych 
lub złośliwych incydentów 
bezpieczeństwa jeszcze przed ich 
wystąpieniem.

Redukcji kosztów
Od samego początku zadbaj 
o bezpieczeństwo, aby uniknąć 
dodatkowych kosztów związanych 
z koniecznością naprawiania 
błędów. 

Skalowalności
Stosuj automatyzację i procesy 
samoregeneracji w celu zmniejszenia 
liczby czynności wykonywanych ręcznie 
i odejścia od modelu pozyskiwania zasobów 
polegającego na zwiększaniu zatrudnienia, 
aby umożliwić organizacjom skalowanie.

Szybkości
Korzystaj z natywnych akceleratorów 
dostawcy usług w chmurze, które 
umożliwiają wdrażanie funkcji 
bezpieczeństwa i kontroli w ciągu 
minut lub godzin, a nie miesięcy.

Płynnemu działaniu
Włącz elementy bezpieczeństwa 
do istniejących rozwiązań, 
procesów biznesowych i zespołów 
operacyjnych.

Bezpieczeństwo w chmurze może umożliwić osiągnięcie lepszych wyników biznesowych dzięki:

Bezpieczna chmura umożliwia 
osiągnięcie lepszych wyników
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Aż 95% aplikacji Accenture działa w chmurze 
i jest wspieranych przez ekosystem platform. 
W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami 
bezpieczeństwa stosowanymi w przeszłości przez 
wielu dostawców nowa oferta Accenture w zakresie 
bezpieczeństwa oparta na chmurze umożliwia:

Oprócz naszego doświadczenia w realizacji transformacji  
do chmury ogłosiliśmy inwestycję o wartości 3 mld USD, 
aby pomóc naszym klientom w kształtowaniu, przenoszeniu, 
budowaniu i prowadzeniu ich firm w chmurze oraz w uzyskaniu 
korzyści wynikających z jej zastosowania w zakresie wartości 
biznesowej, szybkości, kosztów, zasobów ludzkich i innowacji5.

Studium przypadku: 
Accenture

Opracowanie strategii dotyczącej zasobów ludzkich 
i zespołów w celu optymalizacji obecnego modelu 
operacyjnego onshore-offshore.

Wdrożenie inteligentnych sposobów pracy z wykorzystaniem 
infrastruktury jako kodu, co ogranicza podróże pracowników 
do lokalizacji klientów i korzystnie wpływa na czas wdrożeń.

Zastosowanie cyfrowych metod pracy sprzyjających 
współpracy, innowacyjności, elastyczności i realizacji celów.

Zmniejszenie wydatków na pozyskiwanie pracowników 
dzięki bardziej skutecznemu przyciąganiu i utrzymywaniu 
wykwalifikowanych pracowników.

obniżenie kosztów 
budowy rozwiązania 

70% 30-70% 
oszczędności w porównaniu  
z wcześniejszą ofertą SIEM  
as-a-Service 

20-40% 
redukcja kosztów 
eksploatacji w porównaniu 
z podejściem starszej 
generacji

3x
większa szybkość 
tworzenia rozwiązań 
i wdrażania operacji 
w porównaniu 
z narzędziami 
bezpieczeństwa starszej 
generacji

1 dzień
czas potrzebny na rozpoczęcie 
procesu wdrożenia i realizacji 
wartości dla klienta

50% 
średnie skrócenie 
czasu do uruchomienia 
operacji
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Przeanalizuj postępy swojej podróży 
do bezpiecznej chmury, zadając sobie 
następujące pytania:

• Na czym powinniśmy skoncentrować nasze inwestycje  
w chmurę publiczną? (rozważ: natywne aplikacje chmurowe, 
kwestie tożsamości, zarządzanie danymi, bezpieczeństwo 
sieci i tak dalej).

• Jak COVID-19 wpłynął na nasze priorytety  
i cele w odniesieniu do handlu elektronicznego i obecności 
w Internecie – i jaki to miało wpływ na zapotrzebowanie  
na skalowalność, którą może zapewnić chmura?

• Czy chcemy nadal poruszać się w modelu „lift and shift”,  
czy też chcemy jednocześnie modernizować nasze 
rozwiązania/przechodzić na nowoczesne architektury aplikacji, 
takie jak mikroserwisy?

Zwiększenie 
kompetencji 
CISO 
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Poznaj aktualny 
stan zabezpieczeń 
konfiguracji 
chmury

Szybko zidentyfikuj luki i stwórz 
architekturę dostosowaną 
do ryzyka oraz planu 
działania w celu zapewnienia 
podstawowego bezpieczeństwa 
chmury  
i optymalizacji podejmowanych 
inwestycji technologicznych.

Zautomatyzuj 
funkcję 
bezpieczeństwa

Skróć czas uzyskania wartości 
i zautomatyzuj wdrażanie 
komponentów bezpieczeństwa 
dzięki gotowym akceleratorom 
dla usług natywnych w chmurze, 
w tym AWS, Microsoft Azure  
i Google Cloud.

Przyjmij 
proaktywne 
podejście 
do zapewnienia 
zgodności 

Zoptymalizuj wykrywanie 
problemów i usprawnij operacje 
związane z bezpieczeństwem 
w chmurze. Ogranicz ryzyko 
dzięki funkcjom samoregeneracji 
realizowanym natywnie w ramach 
usług dostawców chmurowych 
lub za pośrednictwem usług firm 
trzecich w celu egzekwowania 
zasad zgodnych z wymogami 
regulacyjnymi i standardami 
przedsiębiorstwa.

Stosuj monitoring 
i reaguj w zakresie 
bezpieczeństwa

Monitoruj zasoby chmury 
publicznej w sposób efektywny 
kosztowo i na dużą skalę, przy 
użyciu natywnych dla chmury 
narzędzi wglądu  
w bezpieczeństwo i biblioteki 
przypadków użycia, które 
są stale aktualizowane w celu 
uwzględnienia zmieniających  
się zagrożeń i złożonych 
wymogów regulacyjnych.

Kroki ułatwiające bezpieczną transformację
Z naszego doświadczenia wynika, że opisane poniżej cztery kroki mogą ułatwić każdą 
transformację do chmury i szybko zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo.
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Bezpieczeństwo w chmurze jest wyzwaniem,  
ale rozwiązanie jest po stronie klientów chmury 

99% 
niepowodzeń związanych 
z bezpieczeństwem 
chmury do 2025 roku 
będzie wynikało z winy 
klienta, zgodnie z analizą 
przeprowadzoną przez 
Gartnera

82% 
organizacji ocenia swoją 
zdolność zabezpieczania 
zasobów w środowisku 
chmurowym jaką 
podstawową

94% 
organizacji korzystających 
z chmury publicznej używa 
więcej niż jednej platformy 
chmurowej, zgodnie 
z badaniem z maja 2020 
przeprowadzonego wśród 
profesjonalistów z pięciu 
branż oraz pięciu krajów

73% 
respondentów twierdzi, 
że co najmniej jedną 
z przyczyn incydentów 
bezpieczeństwa 
związanych z chmurą 
są błędy konfiguracji 
oraz brak dojrzałych 
podstaw do korzystania 
ze środowiska multicloud

Źródło: Is the Cloud Secure? Źródło: The State of Cloud Native Security 
2020

Źródło: The State of Cloud Native Security 
2020

Źródło: Cloud Security Threat Report 
(CSTR) Volume 1: June 2019
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Bariery ograniczające tempo  
i bezpieczeństwo w programach 
transformacji do chmury

Brak przygotowania architektury 
bezpieczeństwa dla multicloud.

Brak zdefiniowania lub wdrożenia 
odpowiedniego Cloud Governance, 
w tym struktury organizacyjnej 
i kompetencji chmurowych 
w organizacji.

Niewystarczająco dookreślona 
koncepcja korzystania z chmury  
w organizacji.

Brak lub niepoprawnie 
zinterpretowana zgodność 
regulacyjna.

Ograniczona wiedza  
i świadomość na temat 
chmury i jej bezpieczeństwa.

Mechanizmy bezpieczeństwa 
niedostosowane do przetwarzania 
chmurowego.
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STRATEGIA 
BEZPIECZEŃSTWA

W CHMURZE

STRUKTURA  
I NADZÓR

CLOUD 
COMPETENCE 

CENTER

IDENTYFIKACJA 
WYMAGAŃ 

REGULACYJNYCH

BUDOWA 
ARCHITEKTURY

BEZPIECZEŃSTWA 
DLA MULTICLOUD

Niezbędne działania 
w organizacji 
umożliwiające 
transformację 
do chmury
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Bezpieczeństwo w chmurze jako część strategii 
bezpieczeństwa całej organizacji 
Początkowa ocena prawno-regulacyjna oraz szczegółowa analiza wpływu modelu chmurowego 
na istniejącą strategię bezpieczeństwa informacji jest kluczowym elementem bezpiecznego rozwoju 
organizacji i procesów biznesowych w chmurze. Opracowanie strategii bezpieczeństwa w chmurze 
na początkowych etapach migracji pozwoli:

zrozumieć wymagania 
prawno‑regulacyjne 
oraz ryzyko 
wdrożenia rozwiązań 
chmurowych i ich wpływ 
na bezpieczeństwo 
danych, procesów, ludzi 
i technologii w organizacji;

zidentyfikować kluczowe 
zagrożenia dla danych 
i informacji w modelu 
chmurowym oraz 
określić priorytety dla 
bezpieczeństwa;

zaplanować rozwój 
rozwiązań chmurowych 
zgodnie z priorytetami 
bezpieczeństwa 
dla zasobów całej 
organizacji i jej procesów 
biznesowych;

zaprojektować główne 
kierunki działań 
mających na celu 
maksymalną integrację 
bezpieczeństwa 
w chmurze z istniejącą 
strategią i architekturą 
bezpieczeństwa 
organizacji.
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Niezbędne działania 
w organizacji 
umożliwiające 
transformację  
do chmury

Bezpieczeństwo w chmurze to nie tylko 
technologia – kluczowe jest odpowiednie 
zinterpretowanie wymagań regulacyjnych 
oraz zapewnienie zgodności z wytycznymi 
m.in. Komunikatu Chmurowego UKNF, 
RODO, PSD‑2, Rekomendacji D czy UKSC 
oraz innych regulacji sektorowych. 
Zapewnienie zgodności regulacyjnej wymaga 
zarówno szczegółowej analizy organizacyjno- 
-prawnej, jak i procesów biznesowych, które 
migrujemy do chmury.

ZGODNOŚĆ
REGULACYJNA

Lokalizacja 
centrum

przetwarzania 
danych Umowa  

z dostawcą
rozwiązania 

chmurowego

Wytyczne 
dotyczące

prywatności,
ochrona danych

Klasyfikacja 
informacji

Szacowanie
i zarządzanie 

ryzykiem 

Zasady  
zakończenia 
współpracy

z dostawcą chmury,
scenariusze  

wyjścia  
z chmury

Szyfrowanie 
danych

i zarządzanie
kluczami 

szyfrującymi

Analiza skutków 
dla biznesu,

 plany ciągłości 
działania

Monitorowanie
bezpieczeństwa

i zarządzanie 
podatnościami
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Istniejące procesy  
i polityki muszą być  
rozszerzone  
o aspekty chmurowe

CZY WIESZ?

• Jakie są zależności i podział odpowiedzialności 
pomiędzy klientem a dostawcą usługi chmurowej?

• Jak oceniać i mierzyć jakość usług chmurowych, w tym  
w zakresie ich bezpieczeństwa?

• Jakich kompetencji potrzebujesz, aby skutecznie dbać  
o bezpieczeństwo chmury? 

• Jakie nowe wymagania dla bezpieczeństwa chmury 
przynoszą regulacje?

• Jakie wytyczne prezentują wiodące standardy 
bezpieczeństwa chmury (ISO, NIST, CSA, ENISA)?

• Jakie ryzyko niesie ze sobą przetwarzanie w chmurze?

CZY POSIADASZ I STOSUJESZ?

• Polityki i standardy techniczne zaktualizowane o aspekty 
związane z bezpiecznym przetwarzaniem w chmurze?

• Udokumentowane struktury dla realizacji, zapewnienia 
bezpieczeństwa, nadzoru i kontroli obszarów 
przetwarzania chmurowego, obejmujące zdefiniowane role 
i odpowiedzialności?

• Zarządzanie dostawcami rozszerzone o dostawców usług 
chmurowych, którzy są odpowiednio weryfikowani w zakresie 
bezpieczeństwa przed nawiązaniem współpracy?

• Zdefiniowane ścieżki eskalacji opracowane pod kątem 
korzystania z usług chmurowych wybranych dostawców?

• Szablony umów dostosowane do korzystania z usług 
chmurowych?

• Podejście oparte na analizie ryzyka, w ramach której 
uwzględniasz ryzyka związane z przetwarzaniem 
chmurowym?
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Zespoły 
cyberbezpieczeństwa 
muszą rozumieć 
wyzwania, jak  
i możliwości,  
jakie niesie  
chmura 

CLOUD  
COMPETENCE 

CENTER

REKRUTACJA

CERTYFIKATY, 
STANDARDY  
I NARZĘDZIA

BAZA WIEDZY

PARTNERZY  
I DOSTAWCY

SZKOLENIA

BUDOWANIE 
ŚWIADOMOŚCI

Poszukiwanie, wybór 
i zatrudnianie osób 

posiadających odpowiednią 
wiedzę i umiejętności. 

Określenie ścieżek rozwoju 
i szkoleń pracowników, 

zapewniających im wiedzę  
i umiejętności niezbędne 

do wsparcia usług 
chmurowych. 

Określenie ścieżek 
komunikacji oraz budowania 

świadomości i wiedzy 
na temat usług chmurowych  

i ich bezpieczeństwa.

Certyfikacja procesów, stosowanie zgodnych 
z najlepszymi praktykami środków kontroli 

bezpieczeństwa chmury oraz narzędzi 
automatyzujących procesy chmurowe.

Gromadzenie wiedzy, 
doświadczeń własnych 
i rynkowych, narzędzi  
i zasobów nt. wdrażania 
i korzystania z usług 
chmurowych.

Wybór odpowiednich 
partnerów i dostawców, 
którzy mogą wspierać oraz 
dzielić się umiejętnościami 
i wiedzą na temat 
bezpiecznego korzystania 
z usług chmurowych. 
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Identyfikujemy 4 obszary, które powinny być 
podstawą budowy bezpiecznego środowiska 
Multicloud – Cloud Foundation

OPERACJE

IDENTYFIKACJA

MONITOROWANIE

Zidentyfikuj chronione zasoby, 
kluczowe zagrożenia i podejmij decyzję 

co do poziomu bezpieczeństwa 
i strategii jego osiągnięcia.

Obserwuj wektory ataku oraz potencjalne incydenty 
bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzi 

do monitoringu i analizy zdarzeń.

Zbuduj procesy 
pozwalające 

na efektywną reakcję 
na incydenty, nowe 

podatności oraz 
zagrożenia. Konieczna jest 

minimalizacja czasu 
i pracochłonności 

na odpowiedź.

OCHRONA

Planuj hardening
i zabezpieczenia 

środowisk w taki sposób, 
aby przeprowadzenie 

cyberataków było na tyle 
skomplikowane, aby stało 

się nieopłacalne dla 
atakującego. 

Architektura 
bezpieczeństwa

Mul�cloud

Model referencyjny architektury 
bezpieczeństwa Accenture szczegółowo 
definiuje obszary bezpieczeństwa oraz 
rozwiązania, które pomagają zbudować 
bezpieczne środowisko Multicloud. 
 
Podstawą takiej architektury są następujące funkcje  
w organizacji, umożliwiające przeprowadzenie  
transformacji chmurowej z sukcesem:

• Identyfikacja zasobów chmurowych (m.in. Cloud Security 
Posture Management, Cloud GRC, Asset Management)

• Zdefiniowanie metody ich ochrony  
(m.in. Cloud Information Protection, szyfrowanie/KMS)

• Monitorowanie zdarzeń oraz reagowanie w przypadku 
wystąpienia incydentów (m.in. Log Collection and 
Monitoring, SIEM, DLP)

• Sprawne operacje bezpieczeństwa  
(m.in. IAM, zarządzanie podatnościami, Backup/DR)
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O Accenture Security

Accenture Security jest wiodącym dostawcą 
kompleksowych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa,  
w tym zaawansowanej obrony cybernetycznej, stosowanych 
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego oraz 
zarządzanych operacji bezpieczeństwa. Wprowadzamy 
innowacje na skalę globalną dzięki naszej sieci centrów 
zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji  
na całym świecie. Z pomocą naszego zespołu specjalistów 
umożliwiamy klientom bezpieczne wprowadzanie innowacji, 
budowanie cyberodporności i pewnego rozwoju. Obserwuj 
nas @AccentureSecure na Twitterze lub odwiedź naszą 
stronę www.accenture.com/security

Accenture na świecie i w Polsce 

Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne 
usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury 
obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu 
doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów 
z ponad 40 branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy 
& Consulting, Interactive, Technology i Operations przy 
wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów 
zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. 
Zatrudniamy 537 000 pracowników, którzy w codziennej 
pracy wykorzystują potencjał nowych technologii i ludzkiej 
kreatywności, świadcząc usługi dla klientów w ponad 120 
krajach. Accenture wykorzystuje innowacje do tworzenia 
wartości i wspólnego sukcesu dla klientów, partnerów 
i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. 
Pracuje w nich ponad 7600 pracowników. Odwiedź naszą 
stronę i dowiedz się więcej: www.accenture.com. 
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