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هااتحادیه اروپا، نظام پرداخت، دستورالعمل

PSD2

PSD1

SEPA



مقررات در تدوین ابتدایی اروپا های گام

 مرزی اروپاییبین خردپرداختموثر در خدمات یکپارچه و پویای یورو و یک بازار ایجاد

 تمرکز بر سیستم بانکیبا

 برای پرداختبرای تحقق اهداف ابزارهای سه گانه زیر در حوزه یورو



 سال شروع از

(Single Euro Payments Area)
SEPA



اروپا در تدوین مقرراتهای گام

یکسان سازی قوانین پرداخت در اتحادیه اروپا

متعادل سازی کارمزدهای بین مرزی و داخلی

 و کارمزدها به کمک ها هزینهکاهشclearing agentها

 ایجاد نهاد متمرکزRTGSاروپا

 (پذیرش از دوسال قبل)2009عملیاتی  از سال

PSD1
Payment Services Directive



های جدید اتحادیه اروپاسیاست

های جدیدظهور تکنولوژی
PayPal ،Amazon Payment

های موبایلیپرداخت

بانکداری باز گرایش جدید بانکداری و شکستن انحصار بانکها

وضعیت موجود
Paypalمانند )کنند استفاده میها تکفینها از اکثر اروپایی• , Sofort)

کنندافزوده دریافت میخدمات ارزش ها داشته و از آنها اعتماد تکشهروندان به فین•
گذاریهای سرمایه ، راهنمایی در روشPFMذخیره اطالعات امنیتی، جستجوی اطالعات، انجام معامالت، •

موجودگامی جدید در اصالح دستورالعمل های 





 توسط پارلمان اتحادیه اروپا 2015تعریف و بررسی در سال

 نسخه بروز شده سندPSD1

PSD2 اجرایی شده است2018تصویب و از ژانویه 2016در سال  .

های امن حساب به حساب، توسط بازیگرانی به غیر از بانک استانداردی برای امکان پرداخت

در واقع سند 



قانون
فناور

ی رقابت

انتظا
رات

مشتری
ان



PSD2  مطرح شده استمعایب سندهای قبلی با هدف رفع

استاندارد 
ق ها و حقوتراکنش

مشتریان

ها ترویج نوآوری
در حوزه پرداخت 
و الزامات حقوقی

شفاف سازی حوزه
عملکرد و

ع استثنائات و رف
ابهامات

رای افزایش امنیت ب
(SCA)مشتریان



جدول زمانی از پیشنویس تا اجرا



PSD2انگیزه حرکت ذینفعان به سمت 

جدیددر تطبیق با استانداردهای اروپایی کند بودن بانکهای -

محافظت از بانکهای اروپایی-

اینترنتیبه صرفه بودن خدمات فروشگاهای مقرون -

اروپاموفقیت تاسیس کارت اعتباری عدم -

های آنی در سرتاسر اروپاوجود پرداختعدم -

کمتر و کارمزد 
ثابتالبته 

باالی سرعت 
تا بین تراکنش 
ثانیه 

ن و یکساشفافیت 
بودن پرداخت برای

های متفاوتبانک

نیاز به بدون 
سرمایه گذاری در 

زیرساخت

تراکنش در انجام 
ساعات غیر کاری و 

بصورت آنی 

تو ثابکمتر کارمزد 

پرداخت های روش
جدید و جذاب

تبدیل موبایل به 
کارت اعتباری

یک پلتفرم
برای مدیریت چند 

حساب بانکی

تغییر در سیستم 
کارمزدی 

های کارتیپرداخت

سهولت

بدون نیاز به 
آموزش

استفاده سادهروش 

سرعت باالی 
تراکنش

شفافیت در مبدا 
انجام 

شهر، تراکنش
ایالت و یا اتحادیه 

کمترکارمزد 

سرعت 

انجام تراکنش در 

ساعات غیر کاری

پرداخت به راحتی 

در کل اتحادیه

هاکاربران                  شرکتها           مشتریاناتحادیه اروپا               پذیرندگان                 خرده فروش



PSD1تغییرات نسبت به 

بهبود روال موجودتوسعه و ایجاد مفاهیم جدید             •

الزامات 
حقوقی 

PSD2سند 

های تراکنش
/ خارج از اتحادیه

ارزهای خارج از 
اتحادیه

اصالح محدودیت
های شبکه/ ها

محدود مختص به
فروشگاهها

تعریف الزامات 
امنیتی جدید در

های پرداخت
الکترونیکی

گسترش حوزه
فعالیت بازار به 

PISP ،AISPها
و اپراتورهای 

مخابرات

نقش 
(EBA)پررنگتر

European 
Banking 

Authority

انه تغییر آست
شده تعریف

برای تعریف
مسئولیت 



جدید برای بهبود خدمات آنالیننهادهای تعریف 

Merchantرسانی سریع به فرایند یک تراکنش بعد از انجام خرید و اطالعآغاز •

با اجازه مشتری و بی واسطهDirect Debitانجام تراکنش •

اعتباریهای سرویس ارائه شده جایگزین مناسبی برای استفاده از کارت•
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 باشداین نهاد، تجمیع اطالعات مالی مشتریان  میوظیفه

ران هدف تجمیع،  تهیه خالصه وضعیت مالی افراد و کمک به مدیریت مناسب مالی کارب

است

تسهیل ایجاد صادرکنندگان جدید کارت متصل به حساب

 و ارسال پاسخ مناسبکفایت موجودی حساب درخواست

Payment Initiation Service Providers 
(PISPs) ۱

2

3



در یک نگاهPSD2خدمات 

هبانک
ا

خدمات 
قابل 
ارائه

نهادهای 
دهنده خدماتارائه

مشتری



PSD2ها در تراکنش

•New EU payment models



انواع ارتباط مشتری و بانک

ارتباط 

ارتباطات جدید

موجود

:   مثال
، Creditcallشرکت انگلیسی

Ingenicoشرکت فرانسوی  



و بانکمشتری ارتباط 
غیرمستقیم با ظهور نهادهای ثالثارتباط  مشتری و بانک مستقیم ارتباط 



چرخه یک تراکنش
از بعد قبل از  



PSD2سازی عملیاتی الزامات چارچوب پیاده



بسترهای مورد نیاز اتصال باز به حساب

 جهت اتصال بازفضای کنترل شده، امن، مورد اطمینان و عادالنه نیاز به یک

 پیاده سازی و اجرایی شدن بانکداری باز ابهام و سکوت اسناد در

 برای نیل به اهداف سند شرکت های معتبر راهکارهایPSD2 فنیو دستورالعمل

ایجاد یک فضای شفاف، قانونمند، قابل اطمینان و امِن یکسان برای ذینفعان متعدد

 دسترسی های جزیره ای در سراسر اتحادیه اروپاکاهش

افزایش خدمات جدید ارائه شده به مشتریان توسط نهادهای ثالث

 برای بانکها و نهادهای ثالثها اطالعات و پیامو تبادل سهولت در بروزسانی قوانین

تقسیم هزینه بین ذینفعان متعدد

 مدیریت ریسک و پایش تقلبو ها پشتیبانی از خدمات ارزش افزوده فرآیند



CAPSهای مهم در یک بستر استاندارد بخش



PSD2مفاد سند 

•New EU payment models



PSD2طبقه بندی مفاد سند 

موضوعات 
اصلی و حوزه 

د عملیاتی سن

الزامات و قوانین
نظارتی و 

رجیستری برای
PSP ها شفافیت و 

الزامات 
اطالعاتی

ن احراز هویت و عملیاتی شد
های پرداخت، تراکنش

ها، کارمزدها، حفاظت از داده
یتی و های عملیاتی و امنریسک

چگونگی حل مناقشات 

الزامات و قوانین 
نظارتی 

استانداردهای 
ر قوانین تکنیکی و سای

ها PSPاتحادیه برای 

ات ها، مقرربازبینی
شرایط گذار، 

ر سایهای اصالحیه
دستورالعملها 

بند در شش بخشیک سند با 



–موضوعات اصلی و حوزه –(Title I)بخش اول
4تا 1بند 

باشدمی PSD1همانند PSD2موضوعات اصلی سند •
واحدیک زیرساخت قانونمند در حوزه اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار ایجاد •

.ها را دسته بندی می کندPSPدستورالعمل انواع •
موسسات اعتباری•
موسسات پرداخت و پول الکترونیکی•
موسسات پست•
بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی•

ها در PSPیکی از حداقل که هایی همچنین تراکنشمرتبط با ارزهای خارج از اتحادیه و های تراکنش•
باشداتحادیه واقع شده 

.با ارزهای معتبر مرتبط با کشورهای اتحادیه و درون اتحادیه انجام می گیردها تراکنش•
.تراکنش در اتحادیه واقع شده انددرگیر های  PSPبا ارزهای خارج از اتحادیه در صورتی که تمامی تراکنش •
ها در اتحادیه واقع شده است PSPبا هرگونه ارز معتبر که فقط یکی از تراکنش •
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37تا 5بند -EBA-registerها و PSPمجوزدهی به –(Title II)دومبخش 

هاAISPو PISPتعریف فرآیند و الزامات مجوز دهی به موسسات پرداخت، •

EBAنحوه رجیستری و الزامات پذیرش موسسات در •

نحوه ارتباطات بین  نهاد ناظر و بین اعضا•

چگونگی نظارت  بر موسسات•

مدیریت چگونگی دسترسی موسسات پرداخت به سیستم های پرداخت •

27

انواع الیسنس های مختلف به سرویس های پرداخت با مجوز ارائه خدمات در سطوح مختلف و متنوع •

بخش دوم

موسسات پرداخت

استثنائاتمراجع ذیصالح و نظارتیسایر الزاماتقواعد عمومی

مفاد مشترک



مجوزدهی، ثبت و معرفی مراجع ذیصالح

(موسسات پرداخت)فرآیند ثبت شرکت ها•

الزامات ثبت •

کردن موسسات پرداخت به ارائه اطالعات مورد نیاز برای نظارت، طی بازه های زمانی مشخصملزم •

نظارت های محیطی  موسسات و کارگزاری های آنهاانجام •

راهنمایی و دستورالعمل ها و پیشنهادات مورد نیاز موسساتارائه •

مجوز به صورت دائم یا موقت ابطال •

جریمه توسط مراجع ذیصالح در موارد مشاهده تخلف با نظارت و تایید مراجع باالدستیاعمال •

خاص و از ارائه دسترسی بدون تبعیض و مناسب توسط بانک ها و موسسات اعتباری به نهادهای دارای مجوز مگر در شرایطاطمینان •
وجود برخی ریسک ها

28

نام کشورمرجع معرفی شده توسط مرجع قانونگذار بانکی اروپایی

Financial Market AuthorityAustria

Autorité de contrôle prudentiel et de ResolutionFrance

Central Bank of IrelandIreland

Prudential Regulation Authority and Financial Conduct AuthorityUK



شفافیت و الزامات شرایط -(Title III)سوم بخش 
PSP 60تا 38ها بند

شفافیت شرایط قراردادها•

اطالعاتی که ارائه آن به مشتری الزامی است•

اشاره به عناصر مهم محتوا•

تمامی اطالعات پیش نیاز برای انجام تراکنش به مشتری•

اطالعات مرتبط با نوع تراکنش•

اطالعات مرتبط به بعد از انجام تراکنش به پرداخت کننده•

شرایط، دسترسی های مشتریاشاره به عناصر •

هاهزینه•

خدمات رایگان برای کسب برخی اطالعات ضروری•

...تعریف کارمزد برای سایر خدمات مانند گزارشات تحلیلی و نموداری، خدمات مکرر و آنی، چاپی و •
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بخش سوم

ات شفافیت شرایط و الزامات اطالع
خدمات پرداخت

قواعد عمومی
های تراکنش
یکتا

مفاد مشترکقراردادهای ساختارمند



بخش چهارم

اجرای تراکنشمجوز تراکنشمفاد مشترک

دستور پرداخت و انتقال 
وجه

مسئولیت قانونیزمان اجرا و وصول

فرآیند حل مناقشاتریسک و احراز هویتحفاظت از داده

فرآیند حل مناقشات و جریمهفرآیند شکایت

30



حقوق و تعهدات استفاده از -(Title IV)چهارم بخش 
103تا 61بند خدمات پرداخت  

(مبتنی برطبقه بندی پیغامهای سوئیفت)المللی های بینشرایط پرداخت هزینه تراکنش•
(European Economic Area) خارج از اتحادیه اروپا /در داخل

سایر کارمزدها و شرایط آنها•
(Refusals)رد تراکنش•
(Revocations)لغو تراکنش•
(Recoveries)بازیابی تراکنش•

31

هزینه توسط 
(SHA)طرفین

ده هزینه توسط فرستن
(OUR)

هزینه توسط گیرنده 
(BEN)



حقوق و تعهدات استفاده از -(Title IV)بخش چهارم 
103تا 61خدمات پرداخت  بند 

امنیتیها به مدیریت ریسک های عملیاتی و PSPالزام •

(مانیتورینگ)راهنمایی برای انجام  پایش •

انجام مستندسازیراهنمایی برای •

32

95بند . امنیتی ریسک های عملیاتی و •

(alternative dispute resolution (ADR) procedures)103تا 99بندهای •

تعریف فرآیند حل مناقشات
(settlement of disputes)
های مشروطپرداخت
تعهد به اطالع رسانی مشتریان از حقوقشان
شکایات و جریمه ها



حقوق و تعهدات استفاده از -(Title IV)بخش چهارم 
103تا 61خدمات پرداخت  بند 

الزامات احراز هویت دو عاملی•

استفاده از پسورد های یک بار مصرف در هرتراکنش•

عاملیاحراز هویت دو اشاره به استثنائات استفاده از •

مانده حساب•

مقدار وجه تراکنش زیر آستانه مجاز•

مستثنی شوندStrong Customer Authentication (SCA)ها می توانند از PSPشرایط خاصی که •
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98بند .. امنیت و احراز هویت و •



استثنائات در بندهای بخش سوم و چهارم

34

:نکته 

بخش سوم و چهارم سند برای تمامی انواع 
ه هایی کهای خارج از اتحادیه و یا تراکنشتراکنش

.شودسمتی از آن داخل اتحادیه می باشد اعمال نمی
:انواع تقسیم بندی 

 Applicable to intra-EEA payments in EEA currencies 

 Applicable to intra-EEA payments in non-EEA currencies

 Applicable to one Leg payments in all currencies



PSD2  (RTS)سندهای مرتبط با 



معرفی سند
Regulatory Technical Standards (RTS)

سند 98مطابق با بند دستورالعمل استانداردهای فنیPSD2 کندمشخص میالزامات زیر را
RTS on authentication and communication:ام 98بند 

Strong Customer Authentication(SCA)هویت قوی مشتریان احراز 

اعمال احراز هویت قویمعافیت های 
مشخصات امنیتی محرمانه کاربراندرستی 

ها PSPها، پرداخت کنندگان وجه، گیرندگان وجه و سایر AISPها، PISP، هابانکارتباطی باز امن و قوی بین استانداردهای 

RTS اهداف متعددی ازPSD2 مدنظر قرار می دهدرا

امنیتافزایش 
سطح رقابتارتقای 

ها در اتحادیه اروپاسازی پرداختدر یکپارچهمشارکت 
از کاربرانپشتیبانی 

نوآوری تسهیل 
سطح راحتی مشتریافزایش 



در یک نگاهRTSسند 
Regulatory Technical 

Standards 

مفاد کلی
اقدامات امنیتی برای احراز 

هویت قوی مشتری

ر کد، ارتباط پویا، الزامات عناص
هویتی

معافیت از احراز هویت قوی 
مشتری

، دربعضی دسترسیهای اطالعات
ریسک، تکرار، مبلغ

محرمانگی و صحت مشخصات 
تامنیتی کاربران خدمات پرداخ

ایجاد و انتقال و فسخ

استانداردهای ارتباطی امن و 
رایج

ردیابی، کانالهای دسترسی،  
لگواهی شناسایی، امنیت کانا



احراز هویت قوی های برخی از شرایط و محدودیت
مشتریان 

انجام یک فعالیت
از راه دور که 

ریسک تقلب در
آن باالست

های پرداختدر 
الکترونیک

های در دسترسی
به آنالین مشتریان
حسابهای بانکی

های آنالین و در پرداخت
€  30کمتر از :  موبایلی

و € 100جمع کمتر از )
(5ز تعداد تراکنش کمتر ا

های در پرداخت
€ 50کمتر از :  غیرتماسی

و € 150جمع کمتر از )
(5ز تعداد تراکنش کمتر ا

در سایر ترمینالهای 
و پرداخت مانند پارکینگ

بلیط 



دو کانال ارتباط امن 
شودارائه میها AISPو PISPبه ASPSPکه توسط 

هاAPIایجاد 

بایست داشته باشند میهاAPIمشخصاتی که 

ASPSPهای مسئولیت

ها به حساب مشتریان به کمکتکدسترسی فین

به مشتریانمختص های اینترفیس



APIنگاه کلی به خدمات بانکی آنالین و 



و پرداخت آنیPSD2همکاری  



(Instant Payments)سیستم پرداخت آنی اروپا 

پرداخت آنی یک مفهوم جدید نیست و از سالهای قبل مطرح و در چند کشور اروپایی پیاده سازی شده بود•

طرح پرداخت آنی اروپا اجرایی شده است 2017از نوامبر •

•Single Euro Payments Area (SEPA) باشدمی( کشور34)های حوزه یورو به عنوان طرح سیستم یکپارچه اتحادیه اروپا به جهت سهولت تراکنش

•Credit transfers: SCT – SEPA Credit Transfer

•Direct debits: SDD – SEPA Direct Debit

•Cards: SEPA Cards Framework

بخشدکند ولی به آن سرعت میپرداخت آنی را اجباری نمیPSD2سند •

باشندها به راحتی قادر به ارائه سرویس پرداخت آنی میe-merchant، ( هاPISPمثال )به کمک نهادهای ثالث •

ثانیه صورت خواهد گرفت10و کمتر از €15000تا مبلغ ها تراکنشدر این سرویس •

گیردپرداخت آنی از تعداد تراکنشهای انواع کارتها پیشی میآتی، طی ده سال ovumطبق پیش بینی •

2027درصدی تراکنشهای کارتی تا سال  40کاهش •

تعداد پرداختهای آنی از 
2024پرداختهای کارتی در سال 
ی در تجارت الکترونیک پیش

خواهد گرفت 



های پرداختتسویه آنی و مقایسه روش

روش های پرداخت فراگیری دسترسی به 
(Good fund)سرمایه

دسترسی سریع 
وجوهبه

هزینه کم انعطاف 
پذیری

24*7

Cards

ACH

RTGS

Alternate

Instant

Payments

Yes           No        Partially



PSD2 and Instant Payment



PSD2 vs Open Banking

45



Open Bankingو  PSD2تفاوت

•Open Banking
•API only initiative to open banking services
•UK based private initiative
•Open banking involves sharing (data, algorithms and transactions) with business 

ecosystems ( employees, customers, partners, fintechs)
•Open banking enables business ecosystems to build new apps, products and 

services; 
•Match buyers and sellers; and create new business models.

•PSD2
•EU initiative
•legal framework
•technical framework (API)
•security framework



امکان اجرای مدل های کسب و کار متفاوت



انگیزه ها و موانع بانکداری باز



PSD2استراتژی بانکها در مقابل 



(mitigate)حداقلی 

• What:
• The minimal action required by banks,

• The bank focuses on PSD2 compliance and ‘opens up’ through APIs to the most limited extent possible 
to enable PISP and AISP services

• Impact:
• Banks will need to cooperate with TPPs conform and limited to the PSD2 and RTS.

• Separate commercial partnerships and agreements with TPPs, could be developed to offset the capital, 
compliance and operating costs that banks will incur as a result of PSD2 (i.e. further elaborated in 
option 3 and 4).



(compete)رقابتی

• What:
• Same as option 1 (i.e. ensure PSD2 compliance),

• Add an offensive strategy by also offering innovative (basic) PI and AI to compete with other TPPs.

• Impact: 
• The bank’s apps become preferred solutions for customers, through which access to other account 

servicing banks could be established to initiate payments and obtain access to account data.

• Banks will compete heads on for customer relevance with established players

• Banks will need to reconsider their existing distribution and operating model to effectively compete 
with nimble TPPs.



(expand)توسعه ای 

• What:
• Same as option 1 (i.e. ensure PSD2 compliance),

• Banks focus on developing and exposing APIs that go beyond basic payment and account information 
services.

• Impact: 
• Banks will be put in a position to seize new revenue stream opportunities by leveraging account 

information. 

• Digital Identity (KYC AML), for example, offers a new revenue source for banks. 

• The services to be offered with consent of the customer, who receives more ease of use and 
convenience in return when transacting in the digital context. 

• Banks need to prepare their internal organization to effectively work together and deliver such services.



(transform)جهشی 

• What: 
• Same as option 1 and 3,
• Banks focus on pursuing a ‘bank as a platform’ strategy
• Enable third parties to build applications and services around the financial institution 

based on open APIs.
• Banks become a complete digital player

• Impact:
• The bank acts as a platform for facilitating financial services of others

• peer-to-peer lending, KYC services, risk and payment services.
• Require banks to collaborate with Fintech players. 
• Banks provide the reach, trust and scalability, while Fintech players are key in 

building customer centric user experiences that drive conversion.
• Banks will need to determine new partnership strategies and define business models



؟پایان اقتدار بانک هاست PSD2آیا 



GDPRمعرفی 



GDPRمنابع قانون :مقدمه
 از دستورالعمل شدهو اصالح جدید قانونیData Protection Directive 95/46/EC

به همراه مفاهیم جدید اطالعات از حفاظت مطابق با قوانین ملی هایی دارای بخش(DPA)

25تاریخ از آغاز اجرا May 2018

( Data Protection Act)دستورالعمل حفاظت از اطالعات

میالدی98و اجرا از سال 1995سال شده در ارائه •
قانونی جهت حفاظت از حریم خصوصی و اطالعات شخصی شهروندان اروپایی•
OECDسلسله پیشنهاداتی توسط نهاد •
...ها، نحوه دراختیار گذاشتن اطالعات به سایرین و رسانی به کاربران، نگهداری دادهشامل اصولی مانند اطالع•

GDPR

DPA



GDPRابعاد سه گانه در پیاده سازی 

حقوقی فرآیندی فنی

GDPRیک قانون است!
ون، برای مطابقت با این قان

پذیری و اجرایمسئولیت
!فرآیند الزم است

برای اجرای دستورالعملهای
این قانون نیاز به فناوری

!داریم



GDPRاهداف 

99بند قانونی حفاظت از اطالعات شخصی شهروندان اروپا

 حق کنترل داده های شخصی به شهروندان

ا سازی محیط نظارتی کسب و کارهای بین المللی با اعمال وحدت مقررات در اتحادیه ی اروپآسان

 (برخالف دستورالعمل فعلی)الزام مقررات بر سازمان های خارج از اتحادیه ی اروپا

 عدم منع اعضای اتحادیه از قانونگذاری بیشتر !

ت اطالعات شخصی هر گونه اطالعات مربوط به یک فرد اس: با توجه به تعریف کمیسیون اروپا
 فردبه زندگی خصوصی مربوط

 عمومیبه زندگی حرفه ای و یا مربوط



:GDPRرضایت نامه و حقوق اشخاص در 

9

.باشدمیاشخاصنامهرضایتهمانیاConsentبحثGDPRدرهابحثترینمهمازیکی
رایتیمسئولموضوعاینوکنندپردازشراکاربرانهایدادهتوانستندمیهاشرکتپیشین،قوانیندر
صورتبهبایدهاشرکتبود،خواهدمتفاوتموضوعGDPRتحتولیکرد،نمیایجادآنهابراینیز

رضایتوجودشرطبهآنهاتمامیوشودمیانجاممنظورچهبههاییپردازشچهکهکنندگزارششفاف
.باشدمیمجازوقانونینامه

----------حقوق اشخاص ----------



حقوق اشخاص
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اطالعاتدریافتحق

دسترسیحق

اصالححق

کردنپاکحق

پردازشسازیمحدودحق



GDPRو سطح نفوذ آن

شرکتهایی متعلق به کشورهای
خارج از اتحادیه که در بازار اروپا 

مانند سوئیس و )فعال هستند
(آمریکا

ارج شرکتهایی متعلق به کشورهای خ
از اتحادیه که بر شهروندان اروپایی

(سوئیس و آمریکا)نظارت دارند

شرکتهای متعلق به اعضای 
اتحادیه اروپا

:باشید که اگر شرکتی می
یدنیازمند اطالعات شهروندان اروپایی هست

بانک و بیمه
موسسات مالی و مالیاتی

سیستم سالمت
هایی با قابلیت پرداخت وجهسایت
نام جهت دریافت اخبار روزانهثبت

..و E-gamingسایتهای 

های ابریی سرویسکنندهارائه
شرکت های ارائه خدمات نیروی انسانی
...سیستم سالمت، شرکتهای مخابراتی و



چه کسی مسئول اجرای قانون است ؟؟

رروی شخص حقیقی و یا حقوقی که در غالب فرد و یا شرکت، مجری انجام عملیات ب
ی کنترلر می باشداطالعات بر مبنای خواسته

باشدسازمانی می/های فنیپردازشگر موظف به تضمین رعایت قانون از جنبه
 اوستاطالعات بر عهده حذفو انتقال، ذخیره، آوریجمعتعیین روش
 تعیین سیستم هایITامنیت آن ،

عات شخص حقیقی و یا حقوقی که در غالب فرد و یا شرکت، اهداف استفاده از اطال
کندرا مشخص می

باشد کنترلر مسول اجرای قانون و رعایت مطابقت آن می
 ،آوری و مدیریت کند حفظ، جمع داده ها را تعیین

کنترلر 
Controller

پردازشگر 
Processor

مامور حفاظت از 
داده
DPO

ن برای اجرای قانو( گانه شرایط سه)شخصی با توانایی خاص که در شرایط خاص
استخدام می شود

توصیه، راهنمایی و نظارت در اجرا و ارزیابی
واسط بین شرکت و نهاد ناظر باالدستی



مثال ؟



رابطه کنترلر و پروسسور



ارتباط نهادهای مجری و ناظر: GDPRساختار 
European Data Protection Board(EDPA)

Lead Supervisory Authority 
(Information Commissioners Office(ICO))  

Data Processor
(شرکت نرم افزاری)

Data Controller 
(سازمان)

Data Subject

(کاربران)

3rd Countries 3rd Party

Assessment enforcement

Duties 

 Rights

C
o

m
p

la
in

t

In
fo

rm
 



چهار حوزه عملیاتی بر روی اطالعات 
های محافظت از ماژول

ها در پروسسورها و داده
هااپلیکیشن

انتقال اطالعات به 
کنترلر دیگر، در 
..خواست کپی و 

اجبار به گزارش 
سواستفاده از اطالعات
به ناظرین و صاحبان

استفاده از رمزنگاری 
جهت کاهش ریسک



از GDPRپیش نیاز تطابق با قانون تقسیم بندی نکات کلیدی
سازمانی/دو جنبه فنی

ها در صورت داده

درخواست به 

صورت دائمی 
حذف شود

ها دارای داده

قابلیت  جابجایی
هستند 

داده ها دقیق و 
امن ذخیره شود

ذکر منبع داده ها 
الزامی است 

یک IPآدرس 

اطالعات شخصی 

بوده و قابل حذف 
می باشد

رضایت برای جمع

آوری اطالعات 
شخصی الزم است

داده ها برای هدف 

مشخص جمع 
آوری می شود

گزارش تخطی از 
قانون الزامیست

مدیریت مطابقت 
قانونی الزامیست

انتصاب مأمور 

حفاظت از  داده ها 
الزامیست

تغییرات
عملکرد سازمانی

تغییرات
فنی و تکنیکی



GDPRسازی های مورد نیاز در پیادهفناوری
(Consent Mg)سامانه مدیریت کسب رضایت 

(هااخذ، به روزرسانی، ابطال و حذف داده)

یا( Access)سامانه دسترسی
(بدون هزینه)پورتال مدیریت دسترسی مشتریان

سط قابلیت حذف اطالعات شخصی مشتریان تو
کنترلر

دون قابلیت انتقال اطالعات شخصی مشتریان ب
(در تغییر ارائه دهنده خدمات)افشای آن

ریسک، پویا، )محافظت از دیتابیس 
(DBF/فایروال

 Data Maskingها به کمک محافظت از داده
(به خصوص در خروج از محدوده سازی ناشناس)

های پردازشیسامانه ذخیره تمامی فعالیت

رسانی نشت اطالعاتاطالع

سیستم ارزیابی حریم خصوصی اطالعات
(Data Profiling,Risk Mng, systematic description)

هاالمللی دادههای انتقال بینمحدودیت

فرآیندها( Compliance)انطباق ارزیابی مداوم

اصول 
حفظ 
حریم 

خصوصی



GDPRحریم خصوصی اطالعات در  قانون اصلی حفظ اصول 

اطالعات دقیق و در صورت نیاز به روزرسانی شود

حجم اطالعات متناسب، مرتبط و محدود به نیاز تصریح شده در هدف باشد

آوری شودها می بایست با یک هدف مشخص، صریح و قانونی جمعداده

و شفاف باشد (fair)ها می بایست مطابق قانون ، عادالنهعملیات بر روی داده 1

2

3

4

اطالعات فقط در طی زمان مورد نیاز،  نگهداری شود 5

بایست در نهایت صداقت و محرمانگی انجام پذیردعملیات بر روی اطالعات می 6



GDPRمفاهیم جدید در قانون 

کودکان و رضایت

ها و چگونگی محدودیت•
اخذ رضایت

صراحت در سن ندارد•

شرایط استفاده از •
خدمات آنالین

رضایت

اخذ رضایت مشتری در •
هااخذ داده

اده چگونگی و ظرف استف•
از داده ها

تعریف صریح رضایت و•
شرایط آن

هاانحراف یا سواستفاده از داده

(Data Breach)

ات تعریف ساختار ارتباط•
در شرایط ایجاد 

گم شدن یا سو )اشکال
(استفاده

ام نحوه اطالع رسانی هنگ•
(سلسله مراتب)وقوع 

اعمال جریمه حداکثر •
م در 20درصدی یا 4

عدم رعایت قانون

ثبت وقایع•

Pseudonymisation

های نگهداری تکنیک•
داده

جدا کردن هویت افراد از •
هاداده

های قانونمندداده

های اعمال قانون به داده•
شخصی و حساس

های حساس مانند داده•
...بیومتریک و ژنتیک و

ی رضایت صریح از مشتر•
برای استفاده از آنها



GDPRمفاهیم جدید در قانون 

نظارت

یتشکیل نهادهای نظارت•

تشکیل نهاد •
European Data 

Protection Board 
(EDPB)

تایید و مجوز دهی ابزار و•

طراحی سامانه 

اطمینان و چینش •
ساختار شرکت در جهت 

تطابق با قوانین 
(  آموزشی /فنی)

ارزیابی و کاهش •
ریسکهای عدم وجود 

شفافیت

ه رسانی کنترلر باطالع•
اشخاص پیرامون 

موضوعات، افراد مسئول،
...اهداف و 

نحوه اطالع رسانی•

حقوق  جدید مشتریان

ی تعریف حقوق جدید برا•
: اشخاص مانند

شدن، جابجایی، فراموش
ها، نحوه ذخیره داده
دسترسی، اصالح 

اطالعات، ایجاد 

هاداده( صدور)انتقال

ز شرایط انتقال به خارج ا•
های اتحادیه و محدودیت

آن 

مجوزهای انتقال•

شرایط کشورهای مبدا•



چالش های پیش رو در سرویس های مالی 

 یت نامه بانک ها و موسسات مالی برای ایجاد پروفایل های مشتریان خود باید رضا)در یافت رضایت نامه های صریح از مشتریان
(های دقیق و شفاف داشته باشند

 هیالت و تمامی سرویس های مربوط به پیشنهاد تس)استفاده از داده ها جهت ارائه سرویس های ویژه و مبتنی بر رفتار مشتریان
( ، با چالشی جدی رو به رو خواهند بود(PFM)یا مدیریت مالی اشخاص 

 مقوله“Big Data" در برابر“Smart Data“(بانک ها و موسسات به هیچ عنوان نمی توانند مانند گذشته و به صورت نامحدود
وری هدفمند و به صورت کمینه اقدام به جمع آ"اطالعات مشتریان را جمع آوری و نگه داری نمایند، بلکه الزم است تا کامال

.( داده و نگه داری آن نمایند

 در با توجه به محدودیت های ایجاد شده)حق دسترسی به داده ها و به اشتراک گذاشتن داده ها با شرکت ها یا نهاد های ثالث
باحثی قوانین جدید مقوله اشتراک گذاری داده ها بسیار پیچیده و با شرایط خاص امکان پذیر خواهد بود که این امر به نوعی م

(را نیز با مخاطرات زیادی مواجه خواهد کردPSD2مانند 

15



GDPRارتباط سایر قوانین جدید اروپایی با 

PSD2های ثالث پرداخت در های مشتریان به شرکتگذاری دادهالزام بانک به اشتراک•

ثالثدسترس بودن  اطالعات برای نهاد : PSD2قوانین •

کنترل دسترسی به اطالعات: GDPRقوانین •

(مثال در توضیحات)عدم صراحت در تعارضات •

شود؟قربانی میPSD2های احتمالی،  آیا با توجه به جریمه•



14

تنها برای سازمان هایی مجاز خواهد بود که  GDPRپردازش داده ها با توجه به قوانین 
.موارد زیر در سازمان آنها ارزیابی شده باشد

تأثیر پردازش اطالعات بر روی موضوع درخواست داده شده جهت پردازش اطالعات•
(برای ارزیابی اینکه آیا این فرایند ها بروز هستند)فرایندهای فنی •
اقدامات امنیتی برای محافظت از اطالعات شخصی•

GDPRرعایت دقیق تمامی اصول 

به 
عبارتی



جریمه در قانون

دهی در زمان مقرر به نهادهای نظارتی مشمول جریمه می شونددر صورت سواستفاده از اطالعات و عدم گزارش

 (قانون ذکر شده است83جزییات و نوع خطاها در بند ) جریمه در دوسطح
(  میلیون یورو10حداقل )دو درصد گردش مالی سالیانه :سطح اول
(میلیون یورو20حداقل )چهار درصد گردش مالی سالیانه :سطح دوم

 افراد و شرکتهای ثالث نیز می توانند از کنترلر شکایت کنند

هایی از هم اکنون خدمات محافظت و اطالع رسانی صحیح را ارائه می دهندشرکت(Breach Management)

های دریافتی احتمالیپیش بینی از حجم جریمه

های سوئیس از سطح تاثیرپذیریارزیابی بانک



GDPRتاثیر قوانین بر روی بانکها و گامهای حرکت به سمت مطابقت با 
شناسایی و ارزیابی

ارزیابی مدیریت موجود در حفاظت از اطالعات •

..، نوع عملیات انجام شده و ITدرک کامل از نوع اطالعات و کاربران، ساختار •

و همچنین بررسی محصوالت و اطالعات مورد نیاز برای پردازش آنهاunstructuredنظم دهی به داده های •

تعیین استراتژی و 
سازیآماده

تعیین استراتژی مدل توسعه، پروژه، نقشه راه و مدیریت ریسک•

تعیین اصول تغییرات مورد نیاز بانک ها•

های قانونی آنها و همچنین قراردادهای مورد نیاز برای همکاری دوجانبهبررسی اهداف پردازش اطالعات و زمینه•

طراحی

ی مربوط به پردازش اطالعاتتوسعه برنامه های ارزیابی ریسک، چرخه•

مسولیتها و گزارش دهی/تغییرات سازمانی مورد نیاز و همچنین طراحی ساختار مدیریت محرمانگی، وظایف•

توسعه اتوماسیون پردازش مدیریت حقوق مرتبط با اطالعات شهروندان•

سازیپیاده

های جدید جهت تطبیق با قوانینسازی سیاستاطمینان از اعمال تغییرات به صورت متوازن و پیاده•

بندهای جدید در قراردادها مانند دریافت رضایت•

ها و قوانین ارتباط با نهادهای ثالثپیاده سازی مدیریت ریسک و چرخه انتقال داده•

عملیاتی سازی

و ارزیابی مداوم از مطابقت، آموزش و آگاهی بخشی کارمندان  GDPRمطابقت با قوانین اطمینان و مراقبت از•

دهی سریع  در خصوص مغایرت قانونیتوسعه یک طرح ارتباطی برای تمامی سهامداران مرتبط و سیستم گزارش•

پیش بینی و توسعه راه حل سریع در شرایط تخطی از قانون•
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PSD2سه رویکرد بانک مرکزی در قبال 

ایرانیتدوین قانون 
(به غیر از بخش ارتباط بین المللی در اتحادیه)به صورت کامل PSD2پذیرش و تدوین مقررات 

1

ایرانیتدوین دستورالعمل
از، ها برای حرکت به سمت بانکداری بیک دستورالعمل که با هدف تشویق و هدایت بانکبه صورت PSD2پذیرش و تدوین 

.افزایش امنیت، تعریف حقوق مشتریان و تعریف یک نهاد باالدستی جهت حل مشکالت و تائید می باشد

2

باز ایرانیقانون بانکداری تدوین 
باز بدون پیاده سازی زیرساختها و بازیگران بانکداریهدف ترویج و تسهیل بانکداری باز با مقررات تدوین 

تاثیر عمده بر حوزه پرداخت کشور

3



کسب و کارهای مرتبط

های بومی تدوین اسناد و دستورالعمل

 مرکزیبانک بازوی قانونگذار

 مجوزدهیایجاد مرکز تایید صالحیت و

 تبدیل شدن به قطبCompetent Authority

 ایجاد مراکزSandBox

 حسابایجاد نهاد تسویه آنی مبتنی بر



کسب و کارهای مرتبط

 ایجاد و ارائه چهارچوبCAPSو محصوالت مرتبط

open source API platform

 تبدیل شدن به مرکز ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهایPSD2

ها جهت استفاده از تکارائه خدمات به فینAPIهای بانکی

 تاسیس اولینMobile-only Bankکشور

…
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