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Zastav se. Zamysli se. Zapoj se. Začíná Evropský měsíc kybernetické
bezpečnosti 2018.
Právě dnes začíná v celé EU šestý Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti. Agentura EU pro
kybernetickou bezpečnost ENISA, Evropská komise a více než 200 partnerů z celé evropy
povedou tuto kampaň během celého měsíce října.
Cílem této každoroční kampaně Evropské unie je zvýšit povědomí občanů i organizací o
kybernetické bezpečnosti. Formou vzdělávacích akcí a sdílení osvědčených postupů získají
aktuální informace o tomto tématu.
V roce 2018 je Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti zaměřen na čtyři témata. Každému z
nich je věnován jeden říjnový týden:





první týden – od 1. do 7. října: „Věnujte se základní kybernetické hygieně“,
druhý týden – od 8. do 14. října: „Doplňte si digitální dovednosti a znalosti“,
třetí týden – od 15. do 21. října: „Rozpoznejte kybernetické podvody“,
čtvrtý týden – od 22. do 28. října: „Nové technologie a soukromí“.

Během Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti proběhne v celé Evropě více než 400 akcí
na podporu bezpečnosti na internetu, například konference, semináře, vzdělávací akce, obecně
zaměřené prezentace pro uživatele, webináře, internetové kampaně atd. Agentura ENISA,
generální ředitelství CONNECT Evropské komise a členské státy dnes zveřejní videoklip, v němž
na podporu kampaně promluví přední evropští odborníci.
Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl: „Naše digitální
společnost a hospodářství mohou prosperovat, pouze pokud existuje dostatečná míra důvěry,
což klade velké požadavky na kybernetickou bezpečnost, jak z technologického, tak z lidského a
právního hlediska. To se dotýká řady aktérů, na něž se Evropský měsíc kybernetické
bezpečnosti zaměřuje, od odborníků po občany.“
Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: „Kybernetická
bezpečnost je pro Evropu výzvou i příležitostí. Čím lépe budeme předcházet a odolávat
kybernetickým hrozbám, tím více přispějeme ke konkurenceschopnosti podniků a bezpečnosti
občanů. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti zdůrazňuje, že povinnost přispívat k
bezpečnosti jednotného digitálního trhu má skutečně každý z nás.“
Výkonný ředitel agentury ENISA Udo Helmbrecht uvedl: „Očekává se, že celosvětové škody
způsobené ransomwarem budou do roku 2019 každoročně přesahovat 11,5 miliard USD, počet
lidí, na které lze zacílit kybernetické útoky, se do roku 2022 zvýší na 6 miliard osob, ale počet
neobsazených pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti se přitom podle Cybersecurity
Ventures pravděpodobně ztrojnásobí. To je velice nepříznivá situace. Evropský měsíc
kybernetické bezpečnosti se snaží tyto tendence zvrátit, a to zvýšením povědomí o
kybernetických hrozbách a nabídkou řešení pro organizace i občany.“
Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
ENISA – Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost

Sledujte záležitosti, kterým se ENISA věnuje na Facebooku, Twitteru, LinkedInu YouTube & kanálech RSS.
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Oficiální internetová stránka kampaně má adresu www.cybersecuritymonth.eu. Uživatelé na ní
mohou najít tipy a rady ve 23 jazycích EU, pročíst si informační materiály a dohledat
koordinátory Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech. Mohou
si také vyzkoušet úroveň svých znalostí v aktualizovaném kvízu o kybernetické bezpečnosti.
Internetové stránky obsahují také interaktivní mapu, na níž mohou uživatelé zjistit, jaké akce se
pořádají v různých městech.
Tématem tohoto týdne je „Věnujte se základní kybernetické hygieně“. To znamená pomoci
občanům s vytvářením každodenních návyků, prováděním rutinních kontrol a přijetím takového
způsobu chování, který jim umožní používat internet bezpečně.
Souvislosti: Měsíc kybernetické bezpečnosti organizují Agentura Evropské unie pro bezpečnost
sítí a informací (ENISA), Evropská komise a více než 300 partnerů (orgány místní správy, vládní
úřady, univerzity, výzkumné skupiny, nevládní organizace, profesní sdružení) z celé Evropy.
„Za kybernetickou bezpečnost zodpovídáme všichni společně – Zastav se. Zamysli se.
Zapoj se.“ Sledujte kampaň na Twitteru @CyberSecMonth a používejte hashtagy
#CyberSecMonth, #OctoberNIS a #CyberAware.
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