
CoSoSys susŃine eforturile educaŃionale de Ziua ProtecŃiei Datelor

CoSoSys, producător al celor mai inovatoare  şi eficiente  aplicaŃii pentru dispozitivele  de  stocare  portabile şi soluŃii de securitate
împotriva pierderilor de date, a anunŃat, miercuri, 28 ianuarie 2009, 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. În 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. Prin recunoaşterea ameninŃărilor implicate de dispozitivele de
stocare portabile se pot preveni efectele acestora, cum ar fi răspândirea virusului Downadup, care a afectat aproximativ 10 milioane de
calculatoare la nivel mondial. CoSoSys se bucură de o creştere continuă a numărului de utilizatori la nivel mondial. Compania are sediul
în Cluj-Napoca, România, şi are reprezentanŃi de vânzări în Statele Unite şi Germania.
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 D-Link Romania sprijina
proiectul "Gradinita IT,
tehnologie pentru cei mici"

 SOFTEXPERT mobility anunta
semnarea contractului cu
AECTRA Agrochemicals

 Kingston Technology îşi
consolidează poziŃia de lider pe
piaŃa memoriilor din România

 PiaŃa de evenimente este în
plin avânt

 CoSoSys susŃine eforturile
educaŃionale de Ziua ProtecŃiei
Datelor

 Comunicarea integrată scade
costurile, asigură Crescendo

 Intesa Sanpaolo Bank şi-a
dublat reŃeaua şi continuă
extinderea
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