
Kyberpriestor: Odporúčame sledovať varovania

Náš fyzický kontakt a podnikanie sa vo veľkej miere presunuli do priestoru on-line sveta. Chráňme si ho.
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Náš fyzický kontakt a podnikanie sa vo veľkej miere
presunuli do priestoru on-line sveta. Žiaľ, existujú aj takí,
čo nepomáhajú, ale naopak sa snažia situáciu zneužiť.
Útočníci zneužívajú pandémiu pre získanie osobných
údajov, podvody pri internetovom predaji (prevažne pri
nedostatkovom tovare – respirátory, rúška, dezinfekcie)
alebo šírenie škodlivého kódu.

 

Očakávané formy útokov:

ramsomvérové útoky
DoS/DDoS útoky
malware alebo phisingové kampane prevažne založené na falošných dokumentoch o koronavíruse
útoky na krádež citlivých údajov
deštrukcie systémov
šírenie falošných a poplašných správ
a ďalšie

 

Minimálne kroky:

zabezpečujte svoje systémy čo najlepšie vrátane vzdialených pripojení
preškoľte svojich zamestnancov, čo by mali a naopak nemali na firemných zariadeniach robiť
sledujte varovania
kto má povinnosť hlásiť kybernetické bezpečnostné incidenty – hlásiť ich a spolupracovať pri ich
riešení

 

Viac informácií k bezpečnostným opatreniam:

vyhláška č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a
štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
odborný článok: Kybernetická bezpečnosť – ako si účinne zabezpečiť firmu
a ďalšie odborné články a zdroje nášho portálu priložené nižšie
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/redakcia-bezpecnost-v-praxi
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4985417&f=2
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/ako-si-ucinne-zabezpecit-firmu.htm


na oficiálnej stránke Koronavírus na Slovensku COVID-19
Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Národného bezpečnostného úradu

 

Použitý zdroj:
NBÚ: Varovanie pre orgány verejnej moci pred podcenením riešenia kybernetickej bezpečnosti v čase
núdzového stavu spôsobeného nákazou COVID-19
 
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Súvisiace odborné články
Implementácia bezpečnostných opatrení
Organizácia informačnej bezpečnosti
Riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti – § 20 ods. 3 písm. b) ZoKB
Personálna bezpečnosť
Proces hlásenia a riešenia kybernetických incidentov
Elementárne kybernetické znalosti pracovníkov
Ako na kybernetickú bezpečnosť vo vašej firme – správa IT aktív
Ako komunikovať požiadavky v oblasti informačnej/kybernetickej bezpečnosti s vrcholovým
manažmentom
Základy kryptografických opatrení
Ako na kybernetickú bezpečnosť vo vašej firme – ako si účinne zabezpečiť firmu

Súvisiace dokumenty
Eurokódex komentár k § 20 zákona 69/2018 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
166/2018 Z. z. Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
362/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra

bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
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https://www.korona.gov.sk/varovania-narodneho-centra-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert/
https://www.sk-cert.sk/sk/rady-a-navody/index.html
https://www.nbu.gov.sk/aktuality/index.html
https://www.nbu.gov.sk/2020/03/19/varovanie-pre-organy-verejnej-moci-pred-podcenenim-riesenia-kybernetickej-bezpecnosti-v-case-nudzoveho-stavu-sposobeneho-nakazou-covid-19/index.html
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/implementacia-bezpecnostnych-opatreni.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/organizacia-informacnej-bezpecnosti.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/riadenie-aktiv-hrozieb-a-rizik.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/personalna-bezpecnost.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/proces-hlasenia-a-riesenia-kybernetickych-incidentov.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--prava-it-aktiv.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-komunikovat-poziadavky-v-oblasti-informacnej-kybernetickej-bezpecnosti.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/zaklady-kryptografickych-opatreni.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/ako-na-kyberneticku-bezpecnost-vo-vasej-firme--ako-si-ucinne-zabezpecit-firmu.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/Eurokodex-komentar-k-p-20-zakona-69-2018-Z-z.htm
http://www.epi.sk/zz/2018-69
http://www.epi.sk/zz/2018-166
http://www.epi.sk/zz/2018-362

