
Krádeže osobných údajov

V súvislosti s rozvojom internetu a elektronizáciou služieb často dochádza ku krádežiam osobných
údajov. Ako vyzerajú najčastejšie formy krádeží? Je možná následná právna ochrana?
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V súvislosti s rozvojom internetu a elektronizáciou
služieb sa čoraz viac vyskytujú prípady krádeží osobných
údajov. Dôsledky krádeží osobných údajov mávajú často
negatívny dosah. Pri strate osobných údajov hrozí
fyzickej osobe:

veľmi ľahká strata súkromia, zneužitie fotiek alebo
videí bez súhlasu, vydávanie sa niektorých
užívateľov za iných užívateľov, a tým spôsobené
problémy;
použitie osobných údajov na reklamné účely
a následne s tým súvisiace reklamné ponuky,
o ktoré užívateľ nemá záujem;
riziko rôznych počítačových vírusov;
obťažovanie, urážanie, klamanie užívateľov;
kyberšikana;
strata finančných prostriedkov;
skompromitovanie firmy.

Sociálne inžinierstvo
Jedným z najefektívnejších nástrojov pre získavanie citlivých informácií zo zabezpečených systémov je
sociálne inžinierstvo. Nevyžaduje takmer žiadne technické schopnosti a napriek tomu je s jeho využitím
možné získavať informácie aj z technicky dobre zabezpečených informačných systémov. Je to možné
vďaka tomu, že sa tento typ útoku zameriava na jednu z najzávažnejších a najrozšírenejších
zraniteľností – na človeka.
Základným stavebným kameňom sociálneho inžinierstva je dôvera. Útočník podnikne kroky na to, aby si
ju u budúcej obeti vybudoval a následne túto dôveru prehlbuje. Pred samotným útokom si útočník zistí
informácie potrebné o obeti alebo o organizácii prostredníctvom OSINT (Open-source intelligence) – čo je
získavanie spravodajských informácií z verejne dostupných zdrojov (médiá, webové komunity,
sociálne siete, blogy, vládne reporty, rozpočty, tlačové konferencie, šedá literatúra a iné).

V sociálnom inžinierstve rozlišujeme viacero foriem.
Medzi základné zaraďujeme takzvané Phishingové správy.
 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:
Krádeže osobných údajov
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/judr-jakub-pavcik
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/kradeze-osobnych-udajov.htm
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Súvisiace dokumenty
Eurokódex komentár k § 20 zákona 69/2018 Z. z.

Súvisiace odborné články
Trestné činy v oblasti bezpečnostného manažmentu
Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne
Základné povinnosti a najčastejšie pochybenia zamestnancov pri spracúvaní osobných údajov
Možnosti ochrany osobných údajov ako aktíva spoločnosti
Personálna bezpečnosť
Elementárne kybernetické znalosti pracovníkov
Ako na kybernetickú bezpečnosť vo vašej firme – ako si účinne zabezpečiť firmu
Krádeže osobných údajov

Súvisiace videoškolenia
Ako na kybernetickú bezpečnosť – záznam z online seminára

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
40/1964 Zb. Občiansky zákonník
300/2005 Z. z. Trestný zákon
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/Eurokodex-komentar-k-p-20-zakona-69-2018-Z-z.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/trestne-ciny-v-oblasti-bezpecnostneho-manazmentu.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/devat-hlavnych-cinnosti-ktore-by-firma-mala-vykonavat-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov-pravidelne.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/zakladne-povinnosti-a-najcastejsie-pochybenia-zamestnancov-pri-spracuvani-osobnych-udajov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/moznosti-ochrany-osobnych-udajov-ako-aktiva-spolocnosti.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/personalna-bezpecnost.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/elementarne-kyberneticke-znalosti-pracovnikov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-na-kyberneticku-bezpecnost-vo-vasej-firme--ako-si-ucinne-zabezpecit-firmu.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/kradeze-osobnych-udajov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/ako-na-kyberneticku-bezpecnost-zaznam-z-online-seminara-2.htm
http://www.epi.sk/zz/1964-40
http://www.epi.sk/zz/2005-300
http://www.epi.sk/zz/2018-18
http://www.epi.sk/zz/2018-69

