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▪ Dane ponad 20 000 funkcjonariuszy różnego rodzaju służb wyciekły z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wśród nich znajdują

się dane policjantów, celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży

Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei czy Służby Więziennej

▪ wśród danych osobowych znalazły się m.in. PESEL, adresy e-mail (prywatne i służbowe), numer telefonu, adres miejsca pracy, imię

i nazwisko

▪ analiza udostępnionego w serwisie ArcGIS pliku Excel wskazuje na to, że są to dane osobowe funkcjonariuszy, którzy zgłosili się

do programu szczepień przeciw COVID-19

▪ RCB wydało oświadczenie, w którym napisało, że podjęło działania mające na celu zablokowania formularza, a także wszczęło

wewnętrzną procedurę wyjaśniającą, mającą na celu przeciwdziałanie skutkom tego naruszenia. Powiadomiono osoby, których

naruszenie dotyczy. Sprawa miała być także zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ tego typu wyciek może być zagrożeniem dla pracowników tych służb (np. poprzez uzyskanie dostępu do danych takich jak

adresy e-mail, numery telefonów, numery PESEL), ponieważ zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystane przeciwko tym

osobom przez podmioty nieuprawnione – grupy przestępcze czy obce służby specjalne

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/wyciek-20000-danych-policjantow-funkcjonariuszy/
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▪ trwają konsultacje wytycznych w sprawie stosowania art. 65 ust. 1 a) RODO. Uwagi są przyjmowane do 28 maja 2021 r.

▪ wytyczne mają na celu nakreślenie głównych etapów procedury i wyjaśnienie właściwości EROD w zakresie przyjmowania prawnie

wiążących decyzji na podstawie art. 65 ust. 1 lit. a) RODO. Wytyczne zawierają również opis proceduralnych zabezpieczeń i

środków ochrony prawnej

▪ sprawa dotyczy współpracy między wiodącym organem nadzorczym, a innymi organami nadzorczymi i rozstrzygania

ewentualnych sporów między tymi organami przez EROD

▪ wytyczne 03/2021 w sprawie stosowania art. 65 ust. 1 lit. a) RODO – wersja do konsultacji publicznych (w j. angielskim):

https://www.uodo.gov.pl/pl/414/2001

▪ Więcej informacji znajdują się na stronie: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-

032021-application-article-651a-gdpr_pl

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2008
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▪ zapewne pamiętacie, że wyciekły dane 533 milionów użytkowników Facebooka

▪ organizacja Digital Rights Ireland (DRI) poinformowała o chęci wniesienia zbiorowego pozwu przeciwko amerykańskiemu

gigantowi. Zachęca do masowego przystępowania do pozwu

▪ pozew zbiorowy ma na celu uzyskanie odszkodowanie dla osób, których dane wyciekły i które mają prawo do odszkodowania na

gruncie RODO

▪ należy sprawdzić czy dane użytkownika zostały objęte wyciekiem, poprzez odwiedzenie znanej strony internetowej Have I Been

Pwned (https://haveibeenpwned.com)

▪ do pozwu mogą przystąpić wszyscy obywatele Unii Europejskiej, sądem rozpoznającym sprawę będzie sąd irlandzki

▪ według DRI poszkodowani będą mogli liczyć na kwoty od 300 do nawet 12000 € odszkodowania

▪ w ujawnionych danych znajduje się ok. 35,5 mln użytkowników z Włoch, 19,8 mln Francuzów, 11,5 mln Brytyjczyków, 10 mln

Hiszpanów, 6 mln Niemców oraz ok. 2,5 mln użytkowników z Polski

Źródło: https://facebookbreach.eu, https://www.dw.com/pl/wyciek-danych-z-facebooka-szykuj%C4%85-si%C4%99-procesy/a-57325241
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▪ Prezes UODO zaprasza na seminarium naukowe pt. „Sztuczna inteligencja – w kontekście ochrony danych osobowych”.

Wydarzenie to w formule on-line odbywa się 26 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00.

▪ planowane wydarzenie ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat nowoczesnych rozwiązań, w które wpisuje się

sztuczna inteligencja oraz związanych z tym regulacji w zakresie danych osobowych i prywatności. Wydarzenie będzie okazją do

omówienia korzyści, ale też zagrożeń, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych przez sztuczną inteligencję.

▪ podczas seminarium zostaną poruszone tematy związane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w wielu obszarach

życia codziennego. AI zaznacza swoją obecność w różnych branżach, takich jak finansowa czy medyczna. Prelegenci w swoich

wystąpieniach przybliżą słuchaczom m.in. kwestie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, numerów identyfikacyjnych, które

niejednokrotnie stanowią dane osobowe, federowanego uczenia maszynowego czy konstruowania humanocentrycznej AI,

przybliżając nas tym samym do lepszego zrozumienia zasad działania sztucznej inteligencji pod kątem odpowiednich regulacji

prawnych, obejmujących zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych za jej pomocą.

▪ agenda seminarium znajduje się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/file/3496

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2010
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▪ Cellebrite to izraelska firma, która tworzy oprogramowanie do dostępu do urządzeń mobilnych należących do przestępców

▪ w tym tygodniu doszło do wymiany stanowisk między firmami – Cellebrite stwierdził, że udało mu się złamać zabezpieczenia Signala.

Signal nie pozostał dłużny i stwierdził, że udało mu się poznać podatności Cellebrite’a

▪ w przypadku danych zapisanych w komunikatorze Signal, pobranie i zabezpieczenie danych z urządzenia jest możliwe jedynie wtedy,

gdy telefon jest odblokowany, co zostało porównane przez Signala do sytuacji, w której ktoś trzyma w rękach waszego smartfona,

którego sami odblokowaliście

▪ oznacza to, że Signal jest nadal bezpiecznym komunikatorem – włamanie do aplikacji przy użyciu urządzenia Cellebrite byłoby możliwe,

wyłącznie przy odblokowanym telefonie, co znacznie utrudnia możliwość wykorzystania tej możliwości

▪ jako ciekawostkę można dodać, że badacze firmy Signal znaleźli lukę, która pozwala na zdalne wykonanie kodu w systemie z

uruchomionym Cellebrite. Podatności działają zarówno w wersji na system Windows oraz w wersji przenośnej Cellebrite. Wystarczy, że

program przeskanuje odpowiednio spreparowany plik. Signal zaznaczył, że jest gotowy zgłosić luki prosto do Cellebrite pod warunkiem,

że ten zrobi dokładnie to samo i zgłosi podatności wykorzystywane przez swój produkt do poszkodowanych producentów. Można

przypuszczać, że izraelska firma nie będzie chciała tego zrobić, gdyż na wynajdywaniu podatności opiera swój model biznesowy

Źródło: https://sekurak.pl/signal-zhackowal-narzedzie-do-hackowania-telefonow-cellebrite-proponuja-wymiane-jencow/
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▪ Telegram to komunikator, który obok Signala zyskuje na popularności kosztem Whatsappa, który zmienił politykę prywatności.

Liczba aktywnych użytkowników przekroczyła 500 mln miesięcznie

▪ okazuje się, że nie jest on w pełni bezpieczny, a przynajmniej pojawiają się tzw. „podatności”, które mogą być wykorzystane przez

hackerów. Jak donoszą specjaliści Checkpoint w swoim raporcie, do przejęcia kontroli nad komunikatorem Telegram,

wykorzystywane jest złośliwe oprogramowanie ToxicEye

▪ ToxicEye jest wysyłane przy pomocy wiadomości phishingowej, w której zawarto wirusa. Do jego aktywacji wystarczy

uruchomienie zainfekowanego pliku. Ten „trojan” pozwala hakerom na kradzież danych, usuwanie, przesyłanie plików, aktywację

mikrofonu czy aparatu, co umożliwia nagrywanie obrazu i dźwięku, a także szyfrowanie danych w celu żądania okupu.

▪ nie jest to pierwsza podatność Telegrama, ponieważ już wcześniej, w 2017 roku, stworzono oprogramowanie, które umożliwiało

dostęp do treści zawartych na koncie użytkownika

▪ czy przez tego typu złośliwe oprogramowanie Telegram straci popularność kosztem Signala, czas pokaże. Z pewnością

użytkownicy Telegrama muszą z uwagą śledzić doniesienia dotyczące bezpieczeństwa ich danych

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/toxiceye-na-telegramie-komunikator-niebezpieczny

06 Czy Telegram to bezpieczny komunikator?

https://www.lex-artist.pl/
https://www.cyberdefence24.pl/toxiceye-na-telegramie-komunikator-niebezpieczny


Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany,

w szczególności rozpowszechniany i kopiowany.
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