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Pravidla obezřetného přístupu k bezpečnosti
dat a systémů u partnerů, spolupracujících s
Komerční bankou, a.s. („Kodex“)

Tento Kodex obsahuje pravidla obezřetného přístupu k bezpečnosti dat a systémů u
partnerů, spolupracujících s Komerční bankou v oblasti služeb Otevřeného bankovnictví a
API. Seznamte se prosím důkladně s dokumentem a řiďte se těmito pravidly. Vaše
případné dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese api@kb.cz, další informace ohledně
otevřeného bankovnictví najdete na www.kb.cz/api.

Partner má za povinnost dodržovat v rámci vztahu s KB následující pravidla:
1. Důraz na bezpečnostní standardy
Partner dodržuje na trhu aktuálně zavedené bezpečnostní standardy, a v případě
vzniku situace, která je s nimi v nesouladu, informuje KB a zajistí bez zbytečného
odkladu nápravu. Partner aktivně předchází bezpečnostním nedostatkům nebo
konfliktům, které mohou narušit standardní úroveň zabezpečení.
2. Upozornění při narušení bezpečnosti
Partner dodržuje pravidla prevence úniku svých a KB dat. Partner v případě narušení
bezpečnosti, podezření nebo úniku dat bez zbytečného odkladu informuje KB.
3. Reakční doba na zranitelnosti
Partner zajistí bez zbytečného odkladu a odpovídajícím způsobem ošetření známých
zranitelností, které by mohly mít negativní dopad na spolupráci s KB.
4. Potvrzení zásad a shody
Partner zajistí nezávislé
mechanismů bezpečnosti.
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5. Řízení rizik dodavatele
Partner má odpovědnost, že jeho dodavatelé aplikují stejná bezpečnostní pravidla, jako
jsou vyžadována tímto Kodexem.
6. Komunikace změn
Partner s dostatečným předstihem informuje KB o změnách, které mohou vyvstat v
jeho prostředí, a které by mohly mít negativní dopad na vzájemnou spolupráci. Zároveň
má KB právo si vyžádat u partnera pozastavení změn do doby vyřešení nutných
opatření v případě, kdyby mohlo dojít v návaznosti na aktivitu partnera k negativnímu
dopadu na KB.
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