NAUČTE SE ČELIT HROZBÁM A FINTÁM PODVODNÍKŮ

• BEZPEČNOST NA WEBU
• BEZPEČNOST E-MAILU
• RANSOMWARE
• HESLA
• BEZPEČNOST NA MOBILU

•

GDPR

Riziko: spuštění škodlivého kódu maskovaného za neškodnou/prospěšnou aplikaci
• Při procházení webu se objeví nabídka na spuštění/instalaci aplikace (nebo doplňku/rozšíření
prohlížeče), která se tváří věrohodně a prospěšně, přitom je to maskovaná škodlivé aplikace.
Video se nepřehraje, pokud si
nenainstalujete nejnovější „Flash
Player Pro“!
ŘEŠENÍ:
Pro přehrávání běžných video formátů
jsou dnes prohlížeče vybaveny, není
potřeba nic dodatečného instalovat!

Riziko: spuštění škodlivého kódu maskovaného za neškodnou/prospěšnou aplikaci
Jiná verze předchozího příkladu

Riziko: spuštění škodlivého kódu maskovaného za neškodnou/prospěšnou aplikaci
Webová stránka detekovala, že
počítač je napaden Spyware! Je
nutné rychle nainstalovat nabídnutý
antivirus!
1. Počítače s WINDOWS 10 mají vlastní
zabezpečení - Windows Defender
2. Popřípadě mám vlastní antivir, na
který spoléhám
3. Mám pod kontrolou, z jakého zdroje
se nabídnutý SW stahuje? Znám
reputaci tohoto SW?

Riziko: návštěva nebezpečné/napadené webové stránky
• Útok na zranitelnost browseru (prohlížeče webových stránek)
• Útok na zranitelnost doplňku prohlížeče (Flash, Java, Adobe Reader, ...)
• Útok skrze vložený prvek na stránce (např. reklamní systém)

<<< banner reklamního systému
Provozovatel webu nemá reklamní bannery (ale ani
jiné cizí prvky, jako např. různá tlačítka sociálních sítí)
pod kontrolou. Útok tak může proběhnout i ze
seriózního webu, i když riziko je zde násobně nižší než v
„šedé zóně“.

Riziko: návštěva nebezpečné/napadené webové stránky
Jak lze předem prověřit bezpečnost nějaké webové adresy:
1. Navštívit webovou stránku VirusTotal.com
2. V sekci „URL“ vložit kontrolovanou adresu
(např.: www.centrum.cz)
3. Prohlédnout si zobrazený výsledek předchozí
kontroly, případně nechat kontrolu
udělat znovu (Reanalyze)
0/66 znamená, že
žádný (0) z
celkově 66
nástrojů
nedetekoval
problém

Riziko: manipulování uživatele do vyzrazení důvěrných informací – „PHISHING“
• Uživatel je technikami sociálního inženýrství přesvědčován k vložení důvěrných informací (login do
firemní web, internet bankingu, Facebooku, Gmailu, číslo platební karty ...) na webu, který není
pod kontrolou příslušné instituce (firemní web, banky, Google …)
1. Kontrola domény (podstatné jsou doména 1. a 2. úrovně)
•

pokud si nepamatuji správnou doménu dané webové služby, ověřím vyhledáním na Google
(dotaz „PayPal“ vrátí na 1. místě „paypal.com“)

•

správně: https://www.paypal.com

•

špatně: www.paypai.com, www.x-paypal.com,
www.paypal.securepay.com

•

pozor na optickou podobu jednoho a více znaků:
mvcr.cz – Ministerstvo Vnitra ČR
rnvcr.cz – podvodný web

Riziko: manipulování uživatele do vyzrazení důvěrných informací – „ PHISHING“
2. Kontrola protokolu HTTPS
•

Nasazení protokolu HTTPS je dnes nezbytná podmínka pro všechny seriózní internetové služby a webové
prezentace firem (tedy nejen pro speciální užití).

•

Použití protokolu HTTPS se v různých prohlížečích
prezentuje různě – většinou adresa začíná „https://“
a/nebo je zobrazena ikona visacího zámku.

•

HTTPS samo o sobě zajišťuje jen bezpečnost (šifrování) komunikace mezi uživatelem a vzdáleným
serverem, přitom se šifruje pouze obsah komunikace, ale ne informace předávané v adrese (tedy pozor
např. na https://www.google.cz/search?q=something+secret – slova „something secret“ nejsou nijak
skryta).

•

HTTPS neříká nic o důvěryhodnosti serveru/adresy. Tedy jen samotné HTTPS nestačí, vždy se musí
kontrolovat i adresa webu (doména 1. a 2. úrovně) a případně i důvěryhodnost certifikátu serveru (viz
dále).

Riziko: manipulování uživatele do vyzrazení důvěrných informací – „PHISHING“
3. Důvěryhodnost webové adresy
•

Lze prověřit buď jednoduše (vyhledáním správné adresy přes Google, viz výše)

•

A/nebo prozkoumáním použitého certifikátu.

Existují totiž různé druhy certifikátů pro HTTPS, které vypovídají o důvěryhodnosti serveru (zda daná internetová adresa
patří skutečně instituci, o které předpokládáme, že ji provozuje, a ne třeba nějakému podvodníkovi).
(Podrobněji např. zde

4. Důvěryhodné („EV“) certifikáty
•

Certifikační autorita důkladně prověřila
identitu vlastníka webové adresy

•

Měly by mít bez výjimky všechny finanční instituce,
a obecně všude, kde se zpracovávají citlivé a
osobní údaje (GDPR)

•

V adresním řádku se navíc zobrazuje
i název instituce se zeleným podbarvením

Všeobecné zásady:
• Nenavštěvovat rizikové weby (erotika, warez, prodej nelegálního zboží)

• Přihlašovací a jiné citlivé údaje zadávat až po ověření serveru (doména, HTTPS,
důvěryhodnost)
• Nepoužívat/neinstalovat doplňky prohlížeče a běhová prostředí typu Java, Flash Player,
Silverlight, pokud to není nevyhnutelné
• Používat jen aktualizovaný systém, antivirus, webový prohlížeč, ...
• Respektovat bezpečnostní upozornění systému a prohlížeče,
neodklikávat automaticky každé potvrzovací okno – P Ř E M Ý Š L E T !!!

Rizika při práci s e-mailem:
• Zavirování počítače

E-mail obsahuje přílohu, jejíž otevření spustí škodlivý kód
E-mail obsahuje odkaz, po jehož otevření dojde k útoku na internetový prohlížeč, Flash Player,
Javu, prohlížeč PDF apod., což opět může vést k zavirování počítače

• Phishing – útok s cílem získat citlivé údaje

Uživatel je textem mailu přesvědčován k tomu, aby klepnul na vložený odkaz. Ten přitom vede na
podvodný web, na kterém hrozí únik citlivých osobních údajů (přihlašovacích údajů, čísel
bankovních karet apod.)

Jaké přílohy mohou být potenciálně škodlivé
• Přímo spustitelné soubory (aplikace a skripty)
EXE, JS, PIF, MSI, SCR, VB, LNK, ...

• Některé formáty dokumentů

soubory MS Office (především makro viry),
ale i PDF, SWF, MOV, ...

• Je užitečné mít nastaveno
zobrazování koncovek souborů

snáz se tak odhalí nebezpečný soubor, který se maskuje za běžný dokument

• Nebezpečný soubor může být zapouzdřen
vložen do ZIPu, uvnitř PDF

Příklad zavirovaného mailu #1
Mail bude asi OK, když prošel antispamem...?
Ale!:
•
•
•
•

Komunikuji se zahraničím? Téměř ne...
Odesilatel? Neznám...
Očekávám podobný mail? Ne...
Příloha DOC? Může obsahovat makrovirus!

Příklad zavirovaného mailu #2
To už je obtížnější, že...? Je to v češtině,
neopatrně zadlužit se dnes může
skoro každý... Ale:
•
•
•
•

Odesilatel? Neznám...
Očekávám podobný mail? Ne...
Je čeština OK? Není!
Příloha ZIP? Může obsahovat
zavirovaný soubor!

Příklad zavirovaného mailu #3
Další trik: někdo omylem dostal smluvní podklady, proto přeposílá tomu správnému
příjemci!

Příklad zavirovaného mailu #4-1
Tentokrát žádná příloha, ale odkaz na webovou stránku...

Příklad zavirovaného mailu #4-2
... po klepnutí na odkaz (zdánlivě neškodná
adresa http://pojd-do-kina.cz dojde k útoku na
zranitelnost prohlížeče. Tentokrát zasáhl antivir...

Příklad zavirovaného mailu #5-1
Na soukromou adresu mi přišel mail od
neznámého odesilatele.
• Předmět je obecný - (Scan_34713)
• Obsah (text mailu) - je prázdný
• Příloha s nicneříkajícím názvem - (nm.pdf)

Útok tedy primárně spoléhá na zvědavost
uživatele...

Příklad zavirovaného mailu #5-2
Jsem zvědavý. Přílohu uložím na Plochu, ale
pro jistotu provedu antivirovou kontrolu.
V tomto případě antivir nic nenašel (Proč? Zřejmě
jde o novou hrozbu, na kterou není ještě
aktualizovaný, proto se nelze na antivir nikdy
absolutně spolehnout!)

Zkusím tedy soubor otevřít...

Příklad zavirovaného mailu #5-3
Spustí se tedy Adobe Reader a v něm se
otevírá nm.pdf.
V souboru nm.pdf je vložen dokument
XUFYRTTH.docm
POZOR! - Skript v PDF způsobí, že vložený
dokument se nabízí k otevření...

Příklad zavirovaného mailu #5-4
... anglicky psaný text (tváří se jako instrukce MS
Word, ovšem v angličtině! – mám snad českou
verzi, ne?) vybízí k povolení zakázaných maker
(pokus o „sociální inženýrství“).
Mimochodem, MS Word neví, že dokument přišel
mailem (z internetu), díky vložení do PDF. Jinak
by pravděpodobně povolení maker vůbec
neumožnil.

Dále jsem v testování tohoto malware už
raději nepokračoval...

Příklad phishingového mailu #1
Je třeba vždy kontrolovat
adresu odkazů!
(hlavně tzv. „doménu 1. a 2.
úrovně“)

Příklad phishingového mailu #2
Mail z PayPalu?
• A proč to posílá někdo ze Seznam.cz a ne
paypal.com?
• Že by se přihlašovalo k PayPalu na adrese
boballenaudio.com?

Příklad phishingového mailu #3
Mail od Apple?
• Nedopovídá adresa odesilatele
• Odkaz pod Get Started vede mimo Apple

Postup při kontrole podezřelého mailu
1. Kontrola odesilatele

Nejen zobrazené jméno, ale i mailová adresa

2. Očekávání

Předpokládal jsem, že podobný mail přijde? Ne? Je to podezřelé!

3. Kvalita češtiny

Pokud je mail v češtině, většinou jde poznat, že text vznikl automatizovaným překladem z cizího jazyka
(podezřelé!)

4. Text obsahuje odkaz a vybízí k jeho otevření

Měl bych vždy alespoň ověřit, kam odkaz skutečně vede, a zachovat se podle toho

5. Je přiložena potenciálně nebezpečná příloha

Spustitelný soubor anebo potenciálně nebezpečný dokument je vždy velké riziko!

Otestujte se

(rozpoznejte, co je a není phishing):
https://www.csirt.gov.sk/osvedcene-postupy/navody-a-odporucania/phishingovy-test-871.html
https://phishingquiz.withgoogle.com/

Čtení o tom, jak odhalit podvodné e-maily:

http://www.hoax.cz/phishing/co-je-to-phishing
http://www.cleverandsmart.cz/jak-rozpoznat-phishing-a-nestat-se-obeti/
https://csirt.cz/page/2940/phishing--jak-jej-vcas-rozpoznat-a-nenaletet/

Co je ransomware
... škodlivý software, který zašifruje vaše soubory. Textové dokumenty, tabulky, obrázky, databáze,

teoreticky cokoliv, co máte na disku. V případě, že máte oprávnění, může zašifrovat i data na síťových discích na
jiných počítačích, připojených USB discích a USB „klíčích“. Čím víc práv (na zápis/změnu/výmaz) máte k
dispozici, tím větší následky může mít činnost ransomware. Někdy začne šifrovat s časovým odstupem (např. až
po 2 týdnech od nakažení počítače), někdy šifruje pomalu, jeden soubor za druhým, aby neupoutal pozornost
detekčních systémů.

Za odšifrování souborů požaduje ransomware výkupné (ransom = výkupné)
ve virtuální měně (bitcoin apod. – kvůli anonymitě příjemce), cena se může
pohybovat v přepočtu až kolem 1000 USD, může ale i postupně narůstat, aby
se stupňoval tlak na oběť. Po zaplacení dostanete (možná! není to jisté) kód
k rozšifrování souborů.

Doporučuje se v případě výskytu ransomware nic neplatit a obnovit si soubory ze zálohy. (To však tu
zálohu nejdřív musíte mít... A nesmí být také mezi zašifrovanými dokumenty!)

První pomoc: https://www.nomoreransom.org/decryption-tools.html

Příklad útoku ransomware – Crypt0L0cker
1. Útok začíná e-mailem s přílohou .DOC

Příklad útoku ransomware – Crypt0L0cker
2. MS Word varuje před nebezpečím:

Příklad útoku ransomware – Crypt0L0cker
3. Po zdařilém útoku vypadá složka s dokumenty nějak takto:

Příklad útoku ransomware – Crypt0L0cker
4. Obsah souboru HOW_TO_RESTORE_FILES.html:

Příklad útoku ransomware na uživatele:
•

Ukázka útoku, který pro vydírání používá
techniky sociálního inženýrství

•

Zde nedošlo ke spuštění škodlivého kódu a
zašifrování souborů

•

Útočník si ušetřil práci – pouze předstírá, že
došlo k útoku a krádeži intimních dat a vydírá
oběť pod hrozbou zveřejnění těchto dat.

•

Zde tedy opět ransom = výkupné

•

Ukázka toho, že adresu odesilatele lze v
některých případech podvrhnout

•

Úspěšnost útoku sráží nízká kvalita
automatizovaného překladu do češtiny...

Požadavky současného světa:
1. Velké množství různých služeb, ke kterým
se přihlašujeme
(a tím pádem párů jméno/heslo)

2. Měla by se používat různá hesla pro
jednotlivé služby

(jinak se útočník získáním hesla k jedné službě
dostane k hromadě dalších vámi
používaných služeb)

3. Hesla by se měla občas měnit

(alespoň pro ty nejdůležitější účty)

Možnosti, jak může útočník zjistit vaše heslo:
• Online útok na servery internetové služby
Útočník sice většinou nezíská rovnou hesla v čitelném tvaru, ale tzv. hashe – z nich však lze často původní heslo
získat

Obrana: volba dlouhého a složitého hesla (délka je důležitější než složitost)

• Sociální inženýrství
Útočník se vydává za technickou podporu anebo jinou autorizovanou osobu oprávněnou manipulovat s
přihlašovacími údaji - Nejčastější podoba – „phishing“. Útok může být veden kromě e-mailu a webových
stránek i jinými prostředky – instant messaging, sociální sítě, SMS, telefonát, návštěva útočníka/osoby na místě ...
Obrana: vzdělání uživatelů, aby útok dokázali rozpoznat

• Keylogger
Škodlivý kód, který zaznamenává všechny stisknuté klávesy a odesílá je přes internet útočníkovi. Včetně
přihlašovacích údajů.
Obrana: např. vícefaktorová autentizace

Pokud používáte stejné heslo na různé účely a útočník to heslo získá, dostane se tak
prakticky ke všem vašim online datům:
• Gmail a obdobné poštovní servery
(vaše kontakty, online pošta, kalendář)

• Facebook, Twitter, LinkedIn a obdobné sociální sítě
(vaše kontakty, zájmy, životopisná data)

• Dropbox a obdobná úložiště souborů
(např. citlivé dokumenty či fotografie)

• portály dodavatelů elektřiny, plynu, vody
(faktury za služby)

• PayPal a obdobné platební systémy
(finanční transfery)

Jak útočník se získanými přístupy naloží
• Může vás vydírat – pokud nezaplatíte, např.:

zveřejní získané citlivé fotky a dá o tom vědět vašim kontaktům
zveřejní na sociální síti vaším jménem nevhodný příspěvek
nedostanete zpět přístup ke svým dokumentům (fotkám apod.)
nedostanete zpět pod kontrolu svůj mailový účet, profil na FB apod.

• Může získat přístup k dalším službám (reset hesla pomocí mailu)
pokud ovládne váš mailový účet

• Může útočit metodami sociálního inženýrství na vaše příbuzné a známé
pokud se dostane k vašim kontaktům (na Gmailu, FB apod.)

• Může se pokusit o přímé obohacení

pokud získá přístup k PayPalu apod.
pokud získá údaje o platební kartě
pokud ovládne mailový účet, vstoupí do mailové komunikace ohledně chystané platby a podaří se plátce
přesvědčit o zaslání např. zálohy na bankovní účet pod svojí kontrolou

Ověření, zda byl můj účet kompromitován (zjištěno heslo) při některém z útoků na internetové služby: https://haveibeenpwned.com/

Způsob provedení útoku (tzv. „vektor útoku“) s ovládnutím mailového účtu a odkloněním
platby
1. Mezi osobou A z firmy X a osobou B z firmy Y probíhá komunikace ohledně chystané platby (X →
Y)
2. Útočník získá přístup k mailovému účtu osoby B
(účet je „kompromitován“)
3. Útočník vstoupí do mailové komunikace a jménem
osoby B požádá o změnu účtu pro zaslání platby
(„tato banka má technické problémy, prosím zaslat na jiný náš účet“)
4. Pokud osoba A neprověří tuto informaci jiným způsobem (např. telefonicky nebo přes jiný kontakt
ve firmě Y), je pravděpodobné, že se útok zdaří

Jak vymyslet správné heslo?

Jméno manželky/manžela není zrovna vhodné heslo...

Proč nepoužít diakritiku v heslu?
Při použití hesla v zahraničí na klávesnici bez diakritiky byste mohli mít problém. Případně na mobilním zařízení by mohl být
problém zadávat národní znaky. Aplikace může poslat heslo s diakritikou v nesprávné znakové sadě apod.

Ko1Le2Di3Pe4Ok5
Dost dlouhé heslo, že?
Jaká je vlastně vhodná délka hesla?
Co nejvíc znaků...
A zapamatujte si ho potom?
Budete si ho muset někam zapsat, že?
A kam?
Na papírek?
Na monitor?
V případě, že poctivě používáte hromadu různých hesel pro různé
služby Kam s nimi?
Do správce hesel?

Správce hesel – příklady:
KeePass

http://keepass.info/
(offline)

LastPass

https://www.lastpass.com/
(cloud)

•

Při volbě správce hesel je nutná maximální obezřetnost

•

Volit jen nejvíce rozšířené aplikace/systémy a s nejlepší reputací – bezpečnost má přednost před designem a funkcionalitou

•

Aplikace stahovat jen z ověřených zdrojů (nejlépe od autorů aplikace, na mobilech pak z oficiálního aplikačního obchodu)

Správci hesel jsou obecné bezpečnostní téma – LENTUS TRADING IT nemá žádné oficiální doporučení
konkrétního správce – volba a používání je na odpovědnosti uživatelů

Základem bezpečnosti na mobilních zařízeních – mobilech a tabletech – je vzdělaný a
opatrný uživatel. Zde ještě ve větší míře než na PC, protože velká část útoků používá
metody sociálního inženýrství.
Útok přes škodlivou aplikaci
•

Nejčastější typ útoku – uživatel si sám nainstaluje aplikaci, o které si myslí, že je neškodná/užitečná, a přitom jde o malware

•

Podnět k instalaci aplikace – doporučení z mailu, zprávy sociálních sítí, SMS, odkaz na webové stránce

•

Případně uživatel si sám zvolí malware při procházení aplikačního obchodu, pokud nevěnuje dostatečnou pozornost výběru
aplikace (bývá maskován jako hra, přehrávač videí, systémová utilita...)

•

Aplikační obchody - Obchod Play / App Store

•

•

Přestože provozovatelé (Google, Apple) věnují velkou pozornost kontrole aplikací, daří se sem umisťovat malware – na
Androidu ve větší míře než na iPhone

•

Původně neškodná aplikace může začít škodit později, s nějakou aktualizací

Android: riziko při instalaci z neznámého zdroje (mimo Obchod Play)

Když už dojde k napadení mobilním malware, co hrozí:
•

Přímé obohacení skrytým použitím drahých mobilních služeb - volání na
drahé destinace, zasílání prémiových SMS

•

Krádež citlivých údajů, čísel bankovních karet apod. - používá se např.
podobná technika jako u keyloggerů na PC – neviditelná překryvná vrstva
nad regulérní aplikací, která odchytí vkládané znaky

•

Zneužití identity - mailové účty a sociální sítě - a útočení skrz tyto služby na
všechny kontakty uživatele, např. rozesíláním spamu, odkazů na stažení
škodlivých aplikací, žádostí o zaslání drobné částky atp.

•

Krádež intimních dat (soukr. fotek a videí) a následné vydírání

•

Špehování uživatele - záznam z přední kamery a mikrofonu, krádež
komunikace, sledování polohy

•

Útok na bankovní aplikace - malware má pod kontrolou nejen danou
aplikaci, ale i příchozí SMS zprávy, a proto dokáže např. odklonit platbu;
případně podstrčení falešné bankovní aplikace

•

Mobilní ransomware - zašifrování dat na mobilu a následné vydírání

Kauza QRecorder (9/2018)
•

Aplikace byla běžně k dispozici na Obchod Play

•

Před smazáním z aplikačního obchodu si QRecorder stáhlo přes 10 000
uživatelů

•

Původně neškodná aplikace pro nahrávání tel. hovorů se změnila na škodlivou
aktualizací v polovině 9/2018

•

Malware útočil na bankovní aplikace českých uživatelů – pomocí neviditelné
překryvné vrstvy získal přihlašovací údaje a díky přístupu k SMS měl pod
kontrolou i ověřovací kódy

•

Dle PČR došlo k poškození několika uživatelů a převedení cca
2 mil. Kč

•

Obdobný případ (2/2019) – aplikace Word Translator – měla sloužit k překladu
textů, ale časem (s jednou aktualizací) se z ní stal malware a útočila obdobně
jako QRecorder

Více:
https://www.root.cz/zpravicky/aplikace-z-google-play-kradla-penize-uzivatelu-policie-vysetruje-pet-pripadu/

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2604389-na-internetove-bankovnictvi-miri-utok-pres-aplikaci-qrecorderohrozeny-jsou-mobily

Phishing na mobilu
•

Základní princip je stejný jako u PC - směrování uživatele na web, kde je
vyzván k zadání citlivých údajů, případně stažení škodlivé aplikace

•

Útok přichází nejčastěji přes komunikátory, příspěvky na sociálních sítích, mail,
SMS

•

Vzhledem k jednoduššímu designu mobilních prohlížečů bývá složitější ověřit
důvěryhodnost vzdáleného serveru (např. zda je HTTPS certifikát typu "EV"
nebo ne)

•

Na mobilech je časté cílení na uživatele iPhonů – často mají pocit falešné
bezpečnosti, protože platforma iOS je oproti Androidu obecně bezpečnější –
phishing ale funguje všude stejně

•

Rizikové faktory jsou obdobné jako u phishingu na PC: neznámý odesilatel
(pozor – mohlo ale dojít k napadení účtu nějakého ověřeného kontaktu!),
neočekávanost zprávy, chyby v českém textu vzniklé automatizovaným
překladem, odkaz s výzvou k otevření (čeká tam nějaký zajímavý obsah)

Bezpečnostní zásady
• Zámek obrazovky
•

měla by být samozřejmost i na soukr. telefonu - ztracený/ukradený mobil pak nelze tak snadno zneužít

•

dnes odemykání usnadňují biometrické techniky - otisk prstu, sken obličeje

• Aktualizace
•

samotného OS (bezpečnostní aktualizace i přechody na vyšší verze OS) - zde je výhoda platformy
Apple/iOS, naopak u Androidu aktualizace většinou řídí výrobci MT (mimo android ONE) a proto u
některých značek a modelů je díky laxnosti/politice výrobců špatná situace

•

aplikací – přestože hrozí riziko „trojanizace“ (viz QRecorder), toto je stále okrajová záležitost a obecně se
doporučuje aplikace aktualizovat (riziko trojanizace lze minimalizovat vhodným výběrem aplikací – viz
dále)

• Instalace aplikací pouze z oficiálních aplikačních obchodů
•

iPhone – App Store, Android – Obchod Play

•

Android: nepovolovat instalaci z neznámých zdrojů (mimo ofic. aplikační obchod)

•

nepoužívat root/jailbreak mobilu - systém nedodaný výrobcem

Bezpečnostní zásady
• Věnovat velkou pozornost při výběru aplikace (z více aplikací se stejnou/obdobnou
funkcionalitou) – upřednostňujeme:
•

Aplikaci od ověřeného vydavatele
Příklady na Androidu: „Seznam.cz, a.s.“, „Microsoft Corporation“, „Google LLC“...
(pozor na podvodníky)

•

Aplikaci s větším množstvím stažení

•

Aplikaci s lepším hodnocením (ovšem při malém počtu stažení může být s hodnocením manipulováno)

•

Aplikaci, kde nejnovější recenze a hodnocení jsou pozitivní

•

Opatrnost musí být 200% při instalaci např. bankovních a bezpečnostních aplikací

• Bezpečnostní aplikace pro MT
•

Nemají takový význam jako na PC, proto nebývá jejich použití všeobecně doporučováno, ani nejsou
všeobecně rozšířeny

•

Důležitější než specializované bezpečnostní aplikace pro MT je provozování co nejnovější verze mobilního OS
(Android, iOS) a také pravidelné bezpečnostní aktualizace OS

•

Pozor na „fake antiviry“! – tváří se jako bezpečnostní aplikace a přitom samy škodí

Bezpečnostní zásady
• Věnovat velkou pozornost oprávněním, které aplikace požaduje a
které jí přidělujeme
•

Fotoaparát – aplikace si může sama zapnout přední kameru a pořídit
snímek bez vědomí uživatele

•

Kontakty – aplikace získá seznam kontaktů, následně je může odeslat
útočníkovi, který je zneužije pro spamming a phishing

•

Mikrofon – aplikace si může sama zapnout mikrofon a skrytě nahrávat zvuky
z okolí

•

Poloha – aplikace má přístup k poloze mobilu, může ji odesílat útočníkům

•

SMS – aplikace může číst, odesílat a mazat SMS (riziko odchycení
ověřovacích SMS!)

•

Telefon – aplikace může uskutečnit hlasový hovor (vč. drahých předvoleb!)

•

Úložiště - aplikace získá přístup k soukr. fotkám a videím uživatele (může je
zcizit, smazat, zašifrovat)

Bezpečnostní zásady
• Doporučení k oprávněním aplikací:
•

Už před nainstalováním z aplikačního obchodu zvážit, jestli stojí za to
riskovat, že daná aplikace získá požadované přístupy, a jestli ji
skutečně potřebujete (bezpečnost by měla být prioritou!)

•

Po nainstalování: zkontrolovat, jaká oprávnění aplikace má a
případně odebrat to, co jí nechcete umožnit.

•

Existuje riziko, že pak aplikace nebude správně fungovat - pokud
odmítne pracovat bez odebraného oprávnění → poslat aplikaci nízké
hodnocení a negativní komentář

Opravdu potřebuje aplikace „Baterka“ přístup k mým kontaktům?

Co je GDPR
• Obecné nařízení na ochranu osobních údajů („OÚ“) neboli GDPR (General Data Protection
Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

• GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně
společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.
• GDPR je v celé EU jednotně účinné od 25. května 2018.

• Osobní údaje jsou zpracovávané v „IT systémech“
→ možnost úniku OÚ
→ nebezpečí vysokých pokut a ztráty image firmy
→ silný vliv na IT bezpečnost

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Lentus Trading, s.r.o. dle GDPR zde

