Informační bezpečnost
Školení
Kybernetický svět se stal nedílnou součástí našich
pracovních i osobních životů. Vkládáme do tohoto světa
informace, otevíráme nebezpečné emaily, platíme
kreditními kartami a vytváříme nebezpečné závislosti.
Často si vůbec neuvědomujeme, jak narušitelná,
zneužitelná a lehce dostupná v tomto světě jsou.
Tím nejslabším článkem je běžný uživatel, který je
neznalý, důvěřivý a zvědavý.






Cílem školení je zvýšit běžným uživatelům a manažerům povědomí o informační bezpečnosti.
Zamezit, aby chování uživatelů nevytvářelo prostor pro zneužití a narušení dat.
Naučit uživatele zásadám a postupům v oblasti Informační bezpečnosti společnosti.
Školení splňuje požadavky nového Kybernetického zákona.

Reakce uživatelů:
„Po školení už vím, že mám email z banky před otevřením raději prověřit u osobního bankéře…“
„Netušil jsem, jak podvodné a rafinované techniky v Sociálním inženýrství jsou používány…“
„Až přijdu domů, okamžitě zkontroluji, jak mám zabezpečenou WIFI…“
„Uvědomil jsem si, že když mi někdo ukradne mobil, který nemám zabezpečen, tak mohu přijít o
cenná data, klíče, bankovní certifikáty a uložená hesla…“
„Pochopila jsem, že když nenahlásím bezpečnostní Incident, může to způsobit obrovské ztráty…“
„Netušila jsem, jak informace o mé rodině na Facebooku mohou být využity a zneužity…“
„Až pojedu vlakem, dám si pozor na to, kdo mi čte přes rameno z obrazovky…“
„Jako manažer jsem si uvědomil, jak důležité je nastavit a dodržovat bezpečnostní politiku…“
„Za výpadky důležitých dat a služeb našich zákazníků těžce platíme…“
„Za školení děkuji, naučila jsem se, jak vytvořit a pamatovat si dlouhá a neprolomitelná hesla…“
„Až po školení jsem si uvědomil, kolik by firmu stálo poškození databáze obchodních transakcí…“
„Určitě doma zkontroluji, jaká data a s kým mé děti sdílejí…“
„Zadala jsem do Googlu své jméno a příjmení a byla jsem nemile překvapena, co vše našel…“
„Jsem rád, že jsem se mohl specialistů z Brainu a Esetu zeptat na správné a bezpečné postupy…“
„Uvědomil jsem si, s jak citlivými daty o občanech pracujeme a jak mohou být zneužity…“
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