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ZAČÍNA SA EURÓPSKY
MESIAC KYBERNETICKEJ
BEZPEČNOSTI 2019
AKO BYŤ V BEZPEČÍ –
ONLINE KAMPAŇ 2019
V októbri sa začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (ECSM), ktorý
koordinuje Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)
a Európska komisia s podporou členských štátov. Táto kampaň sa zameria na
zvyšovanie povedomia európskych občanov o kybernetickej bezpečnosti.
V roku 2019 sa kampaň sústreďuje na rôzne témy, pričom sa venuje potrebe
zmeny správania a identifikuje príležitosti pomôcť používateľom rozpoznať
riziká nových technológií.
Prvou témou je základná „kybernetická hygiena“, kde metafora hygieny slúži
na zhrnutie dobrých kyberneticko-bezpečnostných návykov ako súčasti
každodennej rutiny. Vďaka zdravému kyberneticko-bezpečnostnému
správaniu môžu jednotlivci používať svoje zariadenia sebavedomejšie – či už
ide o počítač, smartfón, nositeľné zariadenia alebo čokoľvek iné, čo je
pripojené na internet. Hlavným posolstvom má byť, že kybernetická hygiena je
návyk, ktorý sa učí už od mladého veku a zostáva s nami ako každodenná
rutina po celý život.
Druhá téma sa zameriava na nové technológie, pričom zdôrazňuje význam
zachovávania bezpečnosti vás aj vašich new-tech prístrojov a zariadení.
Technológie napredujú rýchlo a pri nákupe si treba vždy preveriť nastavenia
bezpečnosti a ochrany súkromia. V tejto téme budú občania upozornení na
aspekty nových technológií, o ktorých by mali vedieť.
Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová sa
vyjadrila: „Dnes otvárame Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2019,
ktorým posilňujeme povedomie o bezpečnosti online a kybernetickobezpečnostných zručnostiach potrebných do budúcnosti. Predpokladom
dokončenia digitálneho jednotného trhu je, aby občania EÚ, a najmä mladí
ľudia, mali vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby sa vedeli chrániť v online
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svete. Spoločne nesieme zodpovednosť za to, aby sa zo všetkých občanov
stali zodpovední používatelia nových technológií.“
Výkonný riaditeľ agentúry ENISA Udo Helmbrecht povedal: „Kybernetické
hrozby sa rýchlo vyvíjajú a ľudské správanie môže byť rozhodujúcim faktorom
našej kybernetickej bezpečnosti. Kľúčovým cieľom Európskeho mesiaca
kybernetickej bezpečnosti je zaistiť, aby všetci občania o rizikách online sveta
vedeli a mali všetko potrebné na to, aby sa stali odolnejšími
a sebavedomejšími používateľmi. Tento október všetkých vyzývame, aby sa
pri nových technológiách mali na pozore a aby si dobre osvojili návyky
kybernetickej hygieny.“
Na spustenie kampane dnes Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť
(ENISA) uverejnila video, ktoré občanom poskytuje jednoduchý zoznam toho,
čo si v každodennom živote kontrolovať. Okrem toho zorganizuje ENISA na
Twitteri 30. septembra o 10:00 besedu s názvom „Spýtaj sa ma čokoľvek“, kde
môžu občania a organizácie klásť agentúre všeobecné otázky o tom, ako
zabezpečiť svoje zariadenia.
POZNÁMKY PRE REDAKTOROV:
Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (ECSM) je každoročným
informačným podujatím Európskej únie na propagáciu kybernetickej
bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami, ktoré poskytuje aktuálne
bezpečnostné informácie.
Sledujte kampaň na Twitteri @CyberSecMonth, cez hashtag #CyberSecMonth
a na Facebooku @CyberSecMonthEU
Ďalšie informácie o Európskom mesiaci kybernetickej bezpečnosti sú
k dispozícii na adrese: cybersecuritymonth.eu.

NA INTERVIEW:
Tlačový tím agentúry ENISA možno kontaktovať na adrese:
press@enisa.europa.eu
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