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A może również fenomen prywatności i bezpieczeńswa informacji w internecie?

Od czego zacząć?
Od początku...

Wrocław, Październik 2014

Kultura ... bezpieczeństwa?
PODEJŚCIE KRYTYCZNE

Jak krytykować to siebie!

ZMIANA PERSPEKTYWY

Człowiek a nie system!

Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić...
...cokolwiek.

Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa v.1.0
(safety culture initative)

2014 -2017

Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa v.1.0

2014 -2017
Elementarz
Bezpieczeństwa
https://www.youtube.com/watch?v=
5YoUpCYxmH0

O bezpieczeństwie
do porannej kawy
FB, LN, repozytorium:
https://goo.gl/j4cmYA

Od zera do Bohatera
https://sci-ikb.blogspot.com/2017/10/czy-swiatpotrzebuje-bohatera.html

DOCENDO DISCIMUS
Biuletyny Polskiego Towarzystwa Informatycznego i
https://sci-ikb.blogspot.com/2017/10/docendodiscimus-nauczajac-uczymy-sie.html

BAJKI, PLAKATY I AKCJE
UŚWIADAMIANIA
https://sci-ikb.blogspot.com

Cokolwiek robimy...

... nie działa tak jak chcemy.

Krajobraz porażek

2017 -2018

🙈🙉🙊
🙈 Klątwa zielonej kłódki

http://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_rep ort_q3_2017.pdf

🙉 Nie klikaj!

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-na-kampanie-oszustowoferujacych-darmowe-bilety-lotu/

🙊 Hasła

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/haslaponad-10-milionow-polskich-kont-emaildostepne-do-pobrania-w-sieci/

dysonans poznawczy...

Parasol czy tarcza bezpieczeństwa?

https://vtechnicalsolutions.wordpress.com/

W rzeczywistości tarcza zasłania tylko częściowo
i działa skutecznie tylko wtedy gdy
jest ustawiona pomiędzy
zidentyfikowanym zagrożeniem
a przewidzianym celem ataku.
Pozostałe przypadki to „zwykłe szczęście”...

https://pl.pinterest.com/pin/301670875033071666/

Wszystkiemu winna prywatność...

... lub to jak ją rozumiemy.

KRAJOBRAZ ZAGROŻEŃ [RAPORTY CERT-ów]

https://epatientfinder.com/worried-ransomware-need-backup-plan-literally/
http://www.aberdeenessentials.com/techpro-essentials/phishing-attack-risk-assessment-missing-risk/

1. DLACZEGO?

KRAJOBRAZ ZAGROŻEŃ [ANALIZA RYZYKA]
Zasób (Podatności, Kontrole), Zagrożenie (Profil Agenta Zagrożenia, Prawdopodobieństwo) oraz Wpływ
wartość
dąży do minimalizacji

WŁAŚCICIEL

redukują

nakłada

ŚRODKI ZARADCZE
mogą być
redukowane przez

mogą posiadać

może być swiadomy

PODATNOŚCI
wiodą do

WEKTORY
ATAKU

oparte o grupy

które wykorzystują

RYZYKA

używają

AGENCI
ZAGROŻENIA

powodują
wzrost

które zwiększają

ZAGROŻENIA

dla

ZASOBY

którzy chcą nadużyć lub uszkodzić

ISO 27005:
„Ryzyko to zagrożenia wykorzystujące podatności zasobów w celu wytworzenia strat organizacji”

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

POLITYKI

ARCHITEKTURA BEZPIECZEŃSTWA STREFY BEZPIECZEŃSTWA
KRYPTOGRAFIA ANTYWIRUSY IDP FIREWALLe
KONTROLE TECHNICZNE
ROZLICZALNOŚĆ
REAGUJ

TRENINGI CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA (BCP)
KONTROLE ADMINISTRACYJNE
AUTORYZACJA
OCHROŃ

DANE

POUFNOŚĆ
BARIERY

BRAMKI

ZAMKI

STRAŻE

KONTROLE FIZYCZNE
UWIERZYTELNIENIE

WYKRYJ
http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=2731933&seqNum=2

IDS

CCTV

2. DLACZEGO?

KRAJOBRAZ ZAGROŻEŃ [PERSPEKTYWA]

KTO?

PRZESTĘPCY I SŁUŻBY SPECJALNE INNYCH PAŃSTW

DLACZEGO?

PIENIĄDZE I WŁADZA

CO?

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI, PARALIŻ DZIAŁANIA, PROPAGANDA

JAK?

PHISHING, WODOPÓJ, RANSOMWARE, HASŁA, PODATNOŚCI

GDZIE?
KIEDY?

UDZIAŁÓWCY

GLOBALNIE: PAŃSTWO, FIRMA, RODZINA, TY
ANALIZA
STRATEGICZ.

PRAWDOPODOBNIE JUŻ JEST PO, TYLKO JESZCZE TEGO NIE WIESZ
APT X

KRYTYCZNE
PODWYŻSZONE ZAGROŻENIE Z

ZAGROŻENIE Z

ŚRODOWISKO

CYBER
BEZPIECZ.
ANALIZA
FUNKCJON.

ZBIERANIE
DANYCH

RUTYNOWE
OGÓLNE

SEKTOR RYNKU ORGANIZACJA

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
https://attack.mitre.org/wiki/Main_Page
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2013_019_001_40212.pdf

3. DLACZEGO?

ŁAŃCUCH ZDARZEŃ PODCZAS ATAKU
ADAPTACJA DO ŚRODOWISKA
URUCHOMIENIE PUŁAPKI
ZASTAWIENIE PUŁAPKI
DOSTOSOWANIE NARZĘDZI
PRZEJĘCIE KONTROLI
OBSERWACJA SŁABOŚCI
WYKORZYSTANIE KONTROLI

KTOŚ ZA DUŻO UJAWNIŁ
KTOŚ NIE ZAŁATAŁ LUB ŹLE SKONFIGUROWAŁ

KTOŚ NIE PRZEGLĄDAŁ LOGÓW
KTOŚ NIE REAGOWAŁ NA ALERTY

KTOŚ PRZECZYTAŁ WIADOMOŚĆ
KTOŚ ZAREAGOWAŁ (KLIKNĄŁ LINK LUB OTWORZYŁ PLIK)

KTOŚ NIE ZAUWAŻYŁ NIETYPOWEGO ZACHOWANIA SPRZĘTU I SYSTEMU

4. DLACZEGO?

CZYNNIK LUDZKI
PECHOWA DWUNASTKA













Brak komunikacji i konsultacji
Przecenianie siebie
Brak wiedzy niezbędnej do wykonania zadania
Roztargnienie i brak uwagi
Brak pracy zespołowej
Zmęczenie
Brak zasobów
Presja
Brak zaangażowania
Stres
Brak świadomości kontekstu
Brak lub błędne wdrożenie norm

KTO?

LUDZIE NA KAŻDYM SZCZEBLU ORGANIZACJI

DLACZEGO?

PECHOWA DWUNASTKA

CO?

BŁĘDY PROWADZĄCE DO WYPADKÓW I INCYDENTÓW

JAK?

SYSTEMATYCZNIE, POZORNIE BEZMYŚLNIE

GDZIE?

PRYWATNIE I SŁUŻBOWO – DOBRZE OPISANE W LOTNICTWIE

KIEDY?

ZAWSZE GDY POZA STREFĄ KOMFORTU

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/amt_
general_handbook.pdf

5. DLACZEGO?

PRYWATNOŚĆ [KONTEKST POZNAWCZY]

STREFA
ZAUFANIA

STREFA
KOMFORTU

Diagram przedstawiający strefę komfortu osobistego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dystanse_personalne

PRYWATNOŚĆ VS (RE)AKCJA

PRYWATNOŚĆ VS DYSTANS

STREFA
PANIKI

PRYWATNOŚĆ [KONTEKST INFORMACJI]
INFORMACJE PUBLICZNE

„JAMA PRYWATNOŚCI”

PRYWATNOŚĆ

KONTROLA

IDENTYFIKACJA

INFORMACJE PUBLICZNE

WSPÓŁDZIELONE TAJEMNICE
PRYWATNOŚĆ

TAJEMNICE
ZACHOWANE TAJEMNICE

DOBRA WOLA

KONTROLA

ZAUFANIE

KONTROLA

APETYT NA RYZYKO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DATAGRAM

DANE PUBLICZNE

DANE IDENTYFIKACYJNE

DANE PRYWATNE

DANE KONTROLNE

TCP?

PRYWATNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Prosta mapa relacji
INFORMACJE PUBLICZNE
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
DANE IDENTYFIKACYJNE

IDENTYFIKACJA
ŚWIADOMIE WSPÓŁDZIELONE TAJEMNICE

WYMIENIANE DANE
WZORY ZACHOWANIA
ŚLADY AKTYWNOŚCI

NIEŚWIADOMIE WSPÓŁDZIELONE TAJEMNICE
ZACHOWANE TAJEMNICE

KONTROLA

ZAUFANIE

KONTROLA

APETYT NA RYZYKO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KONTROLERA TECHNOLOGII

DATAGRAM

DANE PUBLICZNE

Technologiczna
mapa relacji:

 wielowarstwowa
 dynamiczna
 świadoma „przepływu”
 z historią zdarzeń
 z zasięgiem wpływu

PRYWATNOŚĆ
„RESZTKOWA”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ROZMÓWCY
DANE IDENTYFIKACYJNE

DANE PRYWATNE
TECHNOLOGIA

DANE KONTROLNE

PRYWATNOŚĆ, PRACA I TECHNOLOGIE
SYSTEM INFORMATYCZNY

INTEGRACJA MIĘDZY SYSTEMAMI

„WYCIEK”

INCYDENT

SŁABE OGNIWO

Technologiczna mapa relacji firmowych
(analiza z użyciem technik big data)






„GRAWITACJA” PRYWATNOŚCI
„WIĘZI” DANE WOKOŁO PRACOWNIKA

DANE KLIENTÓW
WIEDZA SŁUŻBOWA
WIEDZA PRYWATNA

Identyfikacja słabych ogniw
Relacje między systemami
Przepływy danych w kontekście użytkownika
Analiza zachowania użytkowników
Analiza aktywności procesów

SŁABE OGNIWO
WĄSKIE GARDŁO
POJEDNCZY PUNKT AWARII

DOPUSZCZALNY OBSZAR PRZECIEKÓW
TECHNOLOGIA PUBLICZNA
DANE PUBLICZNE

DATAGRAM

DANE IDENTYFIKACYJNE

DANE PRYWATNE

DANE KONTROLNE

KONTENERY
DANE PUBLICZNE

DANE IDENTYFIKACYJNE

DANE SŁUŻBOWE

DANE KONTROLNE

DANE PUBLICZNE

DANE IDENTYFIKACYJNE

DANE KLIENTÓW

DANE KONTROLNE

ZARZĄDZANE PRZEZ PRACODAWCĘ

WIRTUALIZACJA
SEPARACJA
KRYTPOGRAFIA

BEZPIECZEŃSTWO „BEHAWIORALNIE”

motivation (motywacja)
avibilty (możliwości)
triger (wyzwalacz)
at this same time
(jednocześnie)

tutaj
nie działa

tutaj
działa

trudne

„INŻYNIERIA SPOŁECZNA”:
TEN PUNKT PORUSZA SIĘ PO LINI DZIAŁANIA,
OPTYMALIZUJĄC KOSZTY I DOSTARCZAJĄC
DAWKĘ MOTYWACJI PRZY POZIOMIE MOŻLIWOŚCI
I ATRAKCYJNYM WYZWALACZU.
STOSOWANA PRZY:
• DECYZJE ZAKUPOWE
• TECHNIKI ZARZĄDZANIA WYDAJNOŚCIĄ
• WYWIADY
• PHISHING I PHARMING
• SPEAR PHISHING (OGONY)

LUDZIE BĘDĄ POPEŁNIAĆ BŁĘDY
(APETYT NA RYZYKO)
WPŁYW INCYDENTÓW MOŻNA ZMNIEJSZYĆ
USPRAWNIAJĄC ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE

„GŁUPI UŻYTKOWNIK”:
I TAK NIE DASZ RADY
MIMO TEGO ŻE JESTEŚ
SPECJALISTĄ W TYM CO ROBISZ
GDY „TRACISZ GRUNT POD NOGAMI”
I DECYDUJESZ:
• UCIEKAĆ
• CHOWAĆ SIĘ
• ATAKOWAĆ

łatwe

możliwości
„SZKOLENIA Z BEZPIECZEŃSTWA”:
TEN PUNKT PORUSZA SIĘ BLISKO OSI
STRACH-NUDA (MOTYWACJA)
NIE WIEM JAK-TRYWIALNE WIĘC NIE MUSZĘ (MOŻLIWOŚCI)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaizen

EDUKACJA W CELU ZMIANY ZACHOWANIA
MUSI UWZGLĘDNIĆ MOŻLIWOŚCI I MOTYWACJĘ
MAKSYMALIZACJA CZYNNIKÓW
JEST KOSZTOWNA
I NIE DAJE OCZEKIWANYCH KORZYŚCI

STREFY ILUZORYCZNEJ KONTROLI
GDZIE NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIAMY BŁĘDY

GDY ZAUFANIE DO TECHNOLOGII
I/LUB LUDZI POZWALA CI DZIAŁAĆ
PRZEZ JAKIŚ CZAS POD OBCIĄŻENIEM

STREFA PANIKI

stres

B=mat

wysoka

motywacja
niska

WWW.BehaviorModel.org

„POZOSTAWIONY SOBIE”:
NIE KLIKAJ
KAŻDE HASŁO UNIKALNE I TRUDNE
JAK NIE KUPIMY - TO WŁAMANIE
JAK NIE ZROBISZ - TO KARA

PRZESTRZEŃ
ADAPTACJI

STREFA ZAUFANIA I ROZWOJU
APETYT NA RYZYKO

GDY DOŚWIADCZENIE POZWALA
CI UŚPIĆ ZMYSŁY I ODPOCZĄĆ

STREFA KONTROLI I KOMFORTU

czas
https://sci-ikb.blogspot.com

Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa v.2.0
(safety culture initative)

2018

BEZPIECZEŃSTWO

ANALIZA STRATEGICZNA: KTO? DLACZEGO?
ANALIZA FUNKCJONALNA:
CO? JAK? GDZIE? KIEDY?
METODA KIPLINGA + CITP
AUTORYZACJA
POZNAJ I OCHROŃ

DLACZEGO? DLACZEGO? DLACZEGO? DLACZEGO? DLACZEGO?
LUDZIE METODY MASZYNY MATERIAŁY ZARZĄDZANIE
KAIZEN (5W) + DIAGRAM ISHIKAWY
ROZLICZALNOŚĆ
WYKRYJ I REAGUJ

TY

https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws
http://www.sei.cmu.edu/about/organization/etc/citp.cfm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_5_why
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_Ishikawy

JĄDRO CIEMNOŚCI
PECHOWA 12 JAMY PRYWATNOŚCI BEZPIECZNA POSTAWA

BŁĘDY I ADAPTACJA

NIST CSF CORE

UWIERZYTELNIENIE
ODZYSKAJ SPRAWNOŚĆ
https://sci-ikb.blogspot.com

NETYKIETA

JAK NIE PARAWANING, TO CO?
Każda kontrola ma podatność...
...każdy incydent to wiedza o tym co nie działa.
Każdy wie o sobie tyle ile był w stanie sprawdzić...

... pozostałe przypadki zależą od zdolności adaptacji do sytuacji.

JAK NIE PARAWANING TO CO?
ŚWIADOMOŚĆ OTOCZENIA
I BIZNESU
(IDENTYFIKACJA RYZYK)
WDROŻENIE KONTROLI
CO NAJMNIEJ CIS SC v7.0
ZE ŚWIADOMOŚCIĄ
OGRANICZEŃ

NAUKA Z INCYDENTÓW

UWOLNIENIE WIEDZY

PROBLEM NA
STANOWISKU PRACY

MIKROTEST

https://www.cisecurity.org/cis-controls-version-7-whats-old-whats-new/
https://www.auditscripts.com/free-resources/critical-security-controls

DZIELENIE WIEDZY I
PROMOCJA ADAPTACJI

Dziękuję za uwagę!
https://sci-ikb.blogspot.com

POZNAJ: (kto, co i dlaczego)
•
Czy przetrwarzasz dane osobowe?
•
Czy wiesz które dane osobowe możesz przetwarzać legalnie?
•
Czy wiesz jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
•
Czy wiesz do kogo należą przetwarzane dane?
•
Czy wiesz kto wśród osób z którymi współpracujesz przetwarza dane osobowe?
•
Czy wymieniacie się danymi osobowymi?
•
Czy masz dostęp do metadanych towarzyszących danym osobowym?
•
Czy podejmujesz decyzje na podstawie danych osobowych?
•
Czy decyzje mają wpływ na właściciela danych?
•
Czy dokonujesz identyfikacji w oparciu o dane osobowe?
•
Co jest źródłem danych osobowych używanych w identyfikacji?

ZABEZPIECZ (gdzie i jak)
•
Czy wiesz który z systemów do których masz dostęp zawiera dane osobowe?
•
Czy wiesz jak zabezpieczony jest dostęp do systemu?
•
Czy system rozpoznaje użytkownika i przypisuje mu wykonane czynności?
•
Czy stosowane są w Twoim zespole praktyki współdzielenia dostępu do systemów z danymi osobowymi?
•
Czy wiesz gdzie realnie składowane są dane osobowe?
•
Jeśli przetwarzanie odbywa się w chmurze, czy wiesz w jakim kraju znajduje się serwerowania z danymi?
•
Czy dokonujesz eksportu/raportów danych z systemu?
•
Jeśli tak to gdzie i komu przekazujesz te dane oraz jak są zabezpieczone w transporcie i spoczynku?
•
Jeśli tak to jak weryfikujesz żądanie, uprawnienie i zakres przekazywanych danych?
•
Czy dokonujesz wprowadzenia danych osobowych do systemu?
•
Jeśli tak to jak weryfikujesz poprawność wprowadzonych danych?
•
Czy dokonujesz modyfikacji danych osobowych?
•
Jak weryfikujesz poprawność danych źródłowych?
•
Jak weryfikujesz uzasadnioną potrzebę zmiany danych?
WYKRYJ (co, kto, gdzie i jak)
•
Jeśli dokonujesz identyfikacji w oparciu o dane osobowe to czy znasz typowe oszustwa związane z tym procesem?
•
Jeśli podejmujesz decyzje w oparciu o dane osobowe i identyfikację z użyciem takich danych, czy znasz typowe oszustwa związane z tym procesem?
•
Jeśli przekazujesz, dane osobowe (eksport) czy znasz typowe oszustwa związane z tym procesem?
•
Jak weryfikujesz żądania dostępu do danych (np. stron trzecich) jeśli budzą Twoje wątpliwości?
•
Jeśli analizujesz dane osobowe i wykrywasz niespójność tych danych, co robisz z uzyskaną wiedzą?
•
Jeśli otrzymujesz dwie sprzeczne informacje z dwóch różnych systemów dotyczące danych tej samej osoby, a systemy są zaufane, co robisz?

REAGUJ (jak i kiedy)
•
Czy wiesz komu zgłosić naruszenie przetwarzania danych osobowych?
•
Czy wiesz jakie informacje nalezy przekazać podczas zgłoszenia?
•
Czy wiesz w jakiej kolejności i w jakim reżimie czasowym nalezy zgłosić taki incydent?
•
Czy wiesz co się stanie jeśli nie zgłosisz takiego incydentu?
•
Czy wiesz jak reagować jeśli dostępu do informacji żądają służby do tego upoważnione na drodze szczególnych uprawnień (np. policja, prokuratura)?
•
Czy wiesz jak reagować na incydent związany z danymi osobowymi gdy zaangażowane są: media publiczne, regulator rynku, przestępcy (okup)

ODZYSKAJ (jak i kiedy)
•
Czy dokumentujesz to co robisz, szczególnie czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, tak że gdy Ciebie zabraknie w sytuacji wypadku,
inny pracownik będzie mógł podjąć pracę tam, gdzie została przerwana, bez straty czasu?
•
Czy wiesz jak współpracować przy dochodzeniu w sprawie incydentu z udziałem danych osobowych? Jak pomagać i jak nie zacierać śladów? Szczególnie
gdy sprawa dotyczy Twojej aktywności?
•
Czy znasz procedury awaryjnego dostępu do systemu, usług i danych w imieniu innego użytkownika lub w celu realizacji jego zadań?
•
Czy tworzysz albo masz dostep do archiwizowanych danych osobowych (lub przechowywanych w kopiach bezpieczeństwa)?
•
Jeśli tak, to czy znasz okres retencji danych i prawne wymagania dotyczące dostępności dokumentów szczególnie gdy zawierają dane osobowe?

SZACUNEK (jak i kiedy)
•
Czy wiesz kto przetwarza Twoje dane osobowe?
•
Czy wiesz w jakim celu?
•
Czy wiesz gdzie?
•
Czy wiesz jak długo?
•
Czy wiesz kto wydał Twoje dane identyfikacyjne i do kiedy są ważne dokumenty potwierdzające te informacje?
•
Czy znasz swoje prawa wynikające z ochrony danych osobowych? Prawo do informacji na temat przetwarzania Twoich danych,
prwawo dostępu i modyfikacji (w tym aktualizacji), prawo do "bycia zapomnianym", prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub
jego form, prawo do informacji o zmianach dotyczących Twoich danych, prawo do pobrania Twoich danych, prawo do ograniczenia
mechanizmów otyczących automatycznego podejmowania decyzji na Twoich danych osobowych, prawo do informacji w sytuacji gdy
Twoje dane osobowe są przedmiotem incydentu bezpieczeństwa.
•
Czy wiesz jakie prawa ma Twoje dziecko w tym zakresie i gdzie to Ty podejmujesz za nie decyzje o zgodzie na przetwarzanie
PRYWATNOŚĆ (jak i kiedy)
•
Czy wiesz które Twoje dane osobowe są szczególne i kto je przetwarza?
•
Czy wiesz jak bezpiecznie używać i sktuecznie chronić dane identyfikacyjne (w tym dokumenty jak dowód osobisty i paszport)?
•
Czy wiesz jak skorzystać ze swoich praw zgodnie z ochroną prawną nad Twoimi danymi osobowymi?
•
Czy wiesz jak zabezpieczyć swoje konta w sieciach społecznościowych przed nadmiernym ujawnianiem informacji prywatnych
innym?
•
Czy wiesz jak ograniczyć współdzielenie (telemetrię) w róznych nowoczesnych technologiach?
ROZWAGA
•
Czy wiesz które Twoje dane osobowe (w tym identyfikacyjne) mogą posłużyć przestępcom do kradzieży Twojej tożsamości?
•
Czy wiesz w których usługach w związku z zawartym zobowiązaniem prawnym usługodawca przetwarza Twoje dane i w jakim
zakresie? Takie przetwarzanie będzie realizowane aż do wygaśnięcia zobowiązania.
•
Czy wiesz w jaki sposób ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych do zakresu wyłacznie wyniającego z umowy o
świadczone usługi bądź towary?
•
Czy masz świadomość, że przetwarzając dane osobowe lub dysponując nimi w związku z przysługującymi Ci prawami (np. jako rodzic)
ponosisz odpowiedzialność za brak staranności ochrony?
ASERTYWNOŚĆ
•
Czy wiesz, że nie każde żądanie dostępu do danych osobowych jest prawnie usprawiedliwione z uwagi na cel i zakres jak również
obowiązek informacyjny? Jeśli spotkasz się z taką sytuacją naucz się rezygnować z powiązanej usługi.
•
Czy wiesz że możesz wycofać zgody tak samo jak zażądać uruchomienia procedury „zapomnienia” wobec wskazanych
administratorów danych o ile nie świadczą oni aktywnie usługi na Twoją korzyść. Pamiętaj o wcześniejszym rozwiązaniu stosunku
prawnego z takim administratorem.
•
Czy wiesz, że nie w każdej sytuacji musisz udostępniać swoje dane, w tym szczegóły dotyczące np. dowodu osobistego. Stosuj zawsze
zasadę wiedzy koniecznej i pytaj jeśli podejrzewasz, że zakres informacji jest nieadekwatny do oferowanej usługi.
•
Chroń swój wizerunek i pamiętaj, że zdjęcia zawierają oprócz wizerunku kontekst (miejsce, innych ludzi, tło) które to dane mogą
posłużyć do profilowania i użycia na Tobie algorytmów wpływających na Twoje decyzje lun ograniczających dostęp do informacji
(tunelowanie).
•
Sprawdź czy potrafisz złożyć skargę na administratora danych w GIODO lub zarządać respektowania swoich praw w zakresie redukcji
danych lub nawet kompletnej procedury „zapomnienia”

WZÓR
•
Czy wiesz, że jako rodzic lub ogólnie dorosły jesteś naśladowany(-a) przez dzieci w zakresie praktyk dotyczących prywatności? Daj im
dobry przykład.
•
Czy wiesz że możesz stanowić wyrocznię w zakresie zrozumienia regulaminów i zasad prywatności dla swoich rodziców lub
znajomych i rodziny mniej świadomej technologicznie czy prawnie? Pomóż im jeśli potrafisz, jeśli nie, poszukaj pomocy.
•
Czy chronisz swoje dane prywatne przed zniszczeniem? Twórz archiwa i kopie ratunkowe danych. Pamiętaj, że jeśli chcesz używać
chmury, wybierz dostawcę, który zapewni prywatnośc Twoich danych. Dodatkowo zawsze trzymaj kopie danych na dodatkowym
dysku. Chmura to cudzy komputer, pewnego dnia może nie działać jak do tego przywykłeś(-aś).

