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CIBERNETICE 2019
PROTEJAȚI-VĂ SIGURANȚA
ONLINE – CAMPANIA 2019
Octombrie marchează începutul Lunii europene a securității cibernetice
(European Cybersecurity Month - ECSM), coordonată de Agenția Uniunii
Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și de Comisia Europeană, și
sprijinită de statele membre. Această campanie se va concentra pe creșterea
gradului de conștientizare a cetățenilor din întreaga Europă cu privire la
securitatea cibernetică.
Campania din 2019 se axează pe diferite teme care vizează nevoia de
modificare a comportamentelor și care identifică oportunitățile de a ajuta
utilizatorii să recunoască riscurile pe care le implică noile tehnologii.
Prima temă cuprinde „igiena cibernetică” de bază, care utilizează metafora
igienei pentru a informa cu privire la bunele deprinderi în materie de securitate
cibernetică necesare în rutina zilnică a tuturor utilizatorilor. Practicile
sănătoase în materie de securitate cibernetică dau utilizatorilor mai multă
încredere în aparatele lor, fie că este vorba de un computer, de un
smartphone, de un dispozitiv portabil sau de orice alt gadget care este
conectat la internet. Mesajul principal care trebuie reținut de utilizatori este
acela că igiena cibernetică este un obicei care se învață de la cea mai fragedă
vârstă și rămâne o rutină zilnică pentru toată viața.
Cea de a doua temă se concentrează pe „tehnologiile emergente” și
recunoaște importanța de a asigura siguranța dumneavoastră și a noilor
gadgeturi și echipamente. Tehnologia evoluează rapid și este important să
luați în considerare setările de securitate și de confidențialitate ale noilor
dumneavoastră achiziții. Pentru această temă, cetățenii vor primi orientări cu
privire la aspectele cărora ar trebui să le acorde atenție în contextul noilor
tehnologii.
Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a
declarat: „Astăzi lansăm Luna europeană a securității cibernetice 2019, ocazie
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pentru a promova conștientizarea cu privire la securitatea în mediul online și la
competențele în materie de securitate cibernetică necesare pentru viitor. Dacă
dorim să finalizăm piața unică digitală, este esențial să ne asigurăm că
cetățenii UE, în special tinerii, au cunoștințele și competențele necesare
pentru a se proteja în mediul online. Este responsabilitatea noastră comună
ca toți cetățenii să devină utilizatori responsabili ai tehnologiilor emergente.”
Directorul executiv al ENISA, Udo Helmbrecht, a făcut următoarea declarație:
„Amenințările cibernetice evoluează într-un ritm rapid și comportamentul uman
poate juca un rol fundamental pentru siguranța în mediul cibernetic.
Obiectivul-cheie al Lunii europene a securității cibernetice este de a asigura
că toți cetățenii sunt informați cu privire la riscurile care pot apărea și că
dispun de instrumentele necesare pentru a fi mai rezilienți și mai siguri pe ei
înșiși în mediul online. În acest octombrie invităm pe toată lumea să fie atentă
atunci când utilizează noile tehnologii și să își formeze obiceiuri solide în
materie de igienă cibernetică.”
Astăzi, pentru lansarea campaniei, ENISA a publicat un video care va
prezenta cetățenilor verificări simple de efectuat în viața lor de zi cu zi. În plus,
pe 30 septembrie la ora 11:00, ENISA organizează o sesiune pe Twitter
„Întreabă-mă orice” în cursul căreia cetățenii și organizațiile pot adresa
Agenției UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) întrebări generale cu
privire la modul în care își pot securiza aparatele de care dispun.
NOTE CĂTRE EDITORI:
ECSM este campania anuală de sensibilizare a Uniunii Europene dedicată
promovării securității cibernetice în rândul cetățenilor și organizațiilor prin
punerea la dispoziție de informații actualizate.
Urmăriți campania pe Twitter @CyberSecMonth și folosiți hashtagul
#CyberSecMonth și pe Facebook @CyberSecMonthEU
Mai multe informații cu privire la Luna europeană a securității cibernetice pot fi
găsite pe următoarea pagină web:cybersecuritymonth.eu.

PENTRU INTERVIURI:
Echipa de presă a ENISA poate fi contactată la adresa de e-mail
press@enisa.europa.eu
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