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Bruxelles, 29. rujna 2015.

Europski mjesec kibernetičke sigurnosti: u listopadu
saznajte kako se sigurno koristiti internetom
Zanima vas kako ostati sigurni na internetu? Tijekom listopada
2015. sudjelujte u nekom od brojnih događanja, internetskih
seminara i drugih aktivnosti u okviru događanja Europski
mjesec kibernetičke sigurnosti (ECSM), kampanje EU-a za
promicanje kibernetičke sigurnosti koja danas počinje u
Bruxellesu. U okviru od 100 događanja i aktivnosti u 25
zemalja (popis u nastavku) moći ćete dobiti informacije o tome
kako se zaštititi od kibernetičkih prijetnji, zahvaljujući
savjetima o sigurnosti podataka, natjecanjima, mogućnostima
izobrazbe i razmjeni dobre prakse. Tema je kampanje
„Kibernetička sigurnost zajednička je odgovornost — Stani.
Razmisli. Poveži se.”, te vas u okviru nje pozivamo da saznate više o sigurnosti na
internetu i da pomognete drugima da se zaštite od kibernetičkih prijetnji. Cilj Strategije
jedinstvenog digitalnog tržišta jest poboljšati ponudu sigurnijih rješenja industrije EU-a i
potaknuti njihovu uporabu u Europi: to će se postići prije svega osnivanjem javnoprivatnog partnerstva za kibernetičku sigurnost u području tehnologija i internetskih
mreža te revizijom Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (oboje
planirano za 2016.).
Europski mjesec kibernetičke sigurnosti slavi se treću uzastopnu godinu, a organiziraju
ga Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA), Europska komisija i više
od 100 partnera iz cijele Europe (tijela lokalne vlasti, vlade, sveučilišta, trustovi
mozgova, nevladine organizacije, stručna udruženja). Kampanja je međunarodnog
dosega: više o kampanji u SAD-u možete saznati ovdje.
Potpredsjednik Ansip, zadužen za jedinstveno digitalno tržište rekao je: „Zaštita od
kibernetičkih napada postala je ključna za povjerenje potrošača i digitalno gospodarstvo.
No ako nemamo povjerenja u digitalne alate i internetske mreže, ne možemo u
potpunosti iskoristiti mogućnosti koje oni pružaju. Ključno je povećati osviještenost o
rizicima i prijetnjama te o tome da je kibernetička sigurnost zajednička odgovornost
kako bi se na internetu građani mogli zaštiti i donositi promišljenije odluke” (cijeli članak
pročitajte na blogu).
Povjerenik Komisije zadužen za digitalno gospodarstvo i društvo Oettinger rekao je:
„Kako bismo digitalni svijet učinili sigurnim mjestom za sve, svi moramo pridonijeti:
tvorci politika, istraživanje, industrija, građani. No kako bi Europljani u potpunosti
iskoristili prednosti sigurnog interneta, moraju biti svjesni i rizika s kojima se suočavaju
na internetu te kako u svakodnevnom životu mogu pridonijeti vlastitoj sigurnosti.
Europski mjesec kibernetičke sigurnosti odlična je prilika za širenje dobrih praksi i
povećanje ukupne razine osviještenosti, a time i kibernetičke sigurnosti u EU-u”.
Izvršni direktor ENISA-e, prof. Udo Helmbrecht rekao je: „S obzirom na to da se naša
društva kontinuirano digitaliziraju te da se približavamo razdoblju interneta stvari i
pametnih gradova, e-vještine i sigurnost na internetu glavni su resursi koje treba

razvijati i kontinuirano poboljšavati. U okviru inicijative Mjesec kibernetičke sigurnosti
Agencija razvija čitavu zajednicu za sigurnost mreža i podataka (NIS).”
Krenimo! Aktivnosti u listopadu
Europski mjesec kibernetičke sigurnosti odvija se tijekom cijelog listopada, a svaki
tjedan posvećen je drugoj temi.
1. tjedan (1. – 4. listopada): usavršavanje u području kibernetičke sigurnosti za
zaposlenike
2. tjedan (5. – 11. listopada): stvaranje kulture kibernetičke sigurnosti na radu
3. tjedan (12. – 18. listopada): tjedan programiranja za sve
4. tjedan (19. – 25. listopada): razumijevanje rješenja računalstva u oblaku
5. tjedan (26. – 31. listopada): jedinstveno digitalno tržište za sve
Europski mjesec kibernetičke sigurnosti odvija se u Belgiji, Češkoj, Njemačkoj, Estoniji,
Grčkoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Irskoj,
Mađarskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji, Finskoj, Švedskoj,
Austriji, Luksemburgu, Norveškoj te na Cipru i Islandu.
Svaki tjedan ENISA i Komisija objavljivat će izvješća te organizirati događanja i
aktivnosti usredotočena na svaku od tih tema. Događanja će biti posvećena
usavršavanju, strateškim sastancima, prezentacijama korisnicima, kvizovima na
internetu itd.
Svaki tjedan ENISA će objavljivati nove materijale koji će biti dostupni ovdje.
Pronađite ENISA-ine savjete o tome kako se zaštititi na internetu, neovisno o tome jeste
li predavač, zaposlenik, stručnjak za informacijske tehnologije ili običan korisnik.
Naši kolege iz SAD-a održat će razgovor na Twitteru u četvrtak, 8. listopada u 22:00
sata po briselskom vremenu. Pratite razgovor na #CyberSecMonth ili #ChatSTC.
Riješite ovaj kviz i saznajte koliko ste sigurni na internetu.
Pronađite infografiku s informacijama o sigurnosti.
Povjerenje i sigurnost na jedinstvenom digitalnom tržištu
Europska komisija pridonosi tom cilju na brojne načine: stvaranjem pravnog okvira za
poboljšanje sposobnosti u području kibernetičke sigurnosti u Europi (osobito ciljanom
Strategijom kibernetčke sigurnosti za Europu i Direktivom o sigurnosti mreža i
podataka); radom na osiguranju privatnosti komunikacija na internetu (osobito
Direktivom EU-a o zaštiti podataka i Direktivom o privatnosti i elektroničkim
komunikacijama); podupiranjem istraživanja i razvoja najviše razine u području
kibernetičke sigurnosti (ulaganje u iznosu od oko pola milijarde EUR u program Obzor
2020.), jačanjem sposobnosti europske industrije u području kibernetičke sigurnosti.
Borba protiv kibernetičkog kriminala također je temelj europskog programa sigurnosti
objavljenog u travnju. Komisija također podiže osviještenost o kibernetičkoj sigurnosti
među svojim zaposlenicima s pomoću usavršavanja i ciljane kampanje započete
početkom ove godine.
Korisne poveznice
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Kibernetička sigurnost i privatnost u Digitalnom programu
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Sveučilišna predavanja i programi certificiranja u Europi u području sigurnosti mreža i
podataka
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Cjelovit popis aktivnosti diljem Europe pronađite ovdje.
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@CyberSecMonth
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Pročitajte nadahnjujuće priče naših ambasadora kibernetičke sigurnosti
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