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CoSoSys susŃine eforturile educaŃionale de Ziua ProtecŃiei
Datelor

din data de: 28.01.2009

SECURITATE

Bucureşti, 28 ianuarie 2009. CoSoSys, producător al celor mai inovatoare şi
eficiente  aplicaŃii  pentru  dispozitivele  de  stocare  portabile  şi  soluŃii  de
securitate  împotriva  pierderilor  de date, anunŃă  astăzi  sărbătorirea  Zilei
Europene pentru ProtecŃia Datelor prin susŃinerea eforturilor educaŃionale
organizate în întreaga Europă cu ocazia acestei zile. Ziua ProtecŃiei Datelor
a apărut cu scopul de a informa populaŃia cu privire la drepturile ei în ceea
ce priveşte protecŃia  datelor, dar  şi  în  legătură  cu riscurile  la  care este
expusă atunci când îşi încredinŃează datele personale diferitelor companii.
Potrivit  unui  studiu  al  Centrului  de  Resurse  privind  Furtul  de  Identitate
(Identity  Theft  Resources  Center),  doar  în  SUA,  numărul  breşelor  de
securitate  raportate  a  crescut  cu  50  %  în  anul  2008,  având  ca  rezultat
expunerea a mai mult de 35 de milioane de date personale. In acelaşi timp,
viruşii care se răspândesc covârşitor, ca de exemplu virusul îndelung discutat
şi  analizat  Downadup,  sunt  concepuŃi  să  profite  de  dispozitivele  USB
neprotejate, cum ar fi memoriile flash. Downadup, numit şi “Conficker”, a
reuşit să infecteze aproximativ 6% din calculatoare la nivel mondial, potrivit
publicaŃiei Computerworld.
“Deoarece  oamenii  îşi  încredinŃează  un  număr  tot  mai  mare  de  date
personale către companii care nu le operează în mod corespunzător şi zi de
zi descoperă noi dispozitive de uz personal sau de afaceri, aceştia trebuie să
înŃeleagă modul în care datele lor trebuie să fie protejate împotriva breşelor
intenŃionate sau accidentale şi cum pot să contribuie ei înşişi la păstrarea
datelor în siguranŃă şi  departe de răufăcători”, a  explicat Roman Foeckl,
Director General al CoSoSys.
CoSoSys  are  ca  misiune  creşterea  gradului  de  conştientizare  privind
problemele  de  securitate  a  datelor  pe  care  companiile  şi  populaŃia  le
întâmpină zi de zi, cum ar fi infecŃiile accidentale cu viruşi sau alte tipuri de
malware,  riscul  ca  datele  personale  să  fie  furate  de  către  persoane  din
interiorul companiilor, expunerea  accidentală a datelor confidenŃiale, sau
foarte des întâlnitele scurgeri de date cauzate de pierderea dispozitivelor
portabile  neprotejate  şi  necriptate.  Toate  aceste  ameninŃări  pot  fi  uşor
prevenite atunci când este pusă în practică o politică adecvată de securitate
a porturilor.
AplicaŃia  Endpoint  Protector  2008 foloseşte tehnologia  de ultimă  oră  DLP
(Data  Loss Prevention) pentru a  minimiza  ameninŃările interne, a  reduce
riscul scurgerilor de date şi a controla dispozitivele conectate la calculator.
SoluŃia  le  permite  departamentelor  IT  să  controleze  în  mod  proactiv
utilizarea  internă  a  dispozitivelor,  în  timp ce  înregistrează  toate  datele
transferate  prin  reŃea  şi  criptează  datele  în  tranzit  pe  dispozitivele
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portabile.
 
Despre Ziua ProtecŃiei Datelor
Misiunea pe care o are în vedere Ziua Europeană a ProtecŃiei Datelor este de
a le oferi  cetăŃenilor Uniunii  posibilitatea de a  înŃelege de ce şi  ce date
personale sunt colectate şi procesate, precum şi drepturile lor privitoare la
această  procesare.  Obiectivul  Zilei  ProtecŃiei  Datelor  este  acela  de  a
informa şi educa publicul larg în ceea ce priveşte drepturile lor cotidiene,
dar şi de a le oferi celor care lucrează în acest domeniu oportunitatea de a
discuta teme legate de securitatea datelor.
Sărbătorită pentru prima oară pe 28 ianuarie 2007, Ziua ProtecŃiei Datelor
este o ocazie specială pentru fiecare dintre noi de a ne familiariza cu un
aspect puŃin cunoscut, şi totuşi important, al vieŃii noastre de zi cu zi.

ReferinŃă:   http://www.cososys.com .....
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