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NÁRŮST ZCIZENÝCH
OSOBNÍCH DAT V ONLINE
PROSTŘEDÍ
VÍCE NEŽ 1 MILION KYBERNETICKÝCH ÚTOKŮ

+ 56.3% u pozornění
na kybernetické útoky na osobní
data uživatelů
druhé pololetí 2020 versus první pololetí 2021

72.9%

27.1%

DARK WEBU

OTEVŘENÉM WEBU

data zcizená na

data zcizená na

Největší množství zcizených dat se vyměňuje
v prostředí formulářů, blogů a platforem pro zasílání
zpráv. Zejména Telegram se vedle dark webu stává
virtuálním místem setkávání hackerů.

Nejzranitelnější data na webu
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Hesla a e-mailové adresy patří mezi nejzranitelnější data.
V první polovině roku byla jména a příjmení v TOP 5
nejzranitelnějších údajů.

Nejčastěji zachycené kombinace dat
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V pololetním srovnání došlo k výraznému nárůstu případů,
ve kterých byly kreditní karty správně spárovány se jménem
a příjmením držitele karty. V 9 z 10 případů byla zjištěna
shoda uživatelského jména a hesla.

Profil nejvíce zasažených uživatelů
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Nejvíce zasaženou věkovou skupinou jsou muži ve věku
40 - 60 let. Uživatelé do 30 let představují pouze 6,5 % z
celkového počtu zasažených uživatelů. Pravděpodobně to
způsobuje jejich větší znalost digitálního prostředí.
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Nejčastěji zcizené typy účtů
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ZÁBAVNÍ STRÁNKY

SOCIÁLNÍ MÉDIA

především online hry
a seznamky

18.7%

20.8%

ÚČTY STREAMOVACÍCH
SLUŽEB

FÓRA A WEBOVÉ STRÁNKY

Žebříček zcizených účtů vedou účty na zábavních webech.
Oproti minulému pololetí došlo k poklesu krádeží účtů na
sociálních sítích.
Zároveň stále roste počet krádeží účtů streamovacích služeb.

Cyber Observatory analyzuje zranitelnost
osob a firem u kybernetických útoku,
interpretuje hlavní trendy týkající se výměny
dat na webu a navrhuje řešení
kybernetických rizik.

STUDIE ZKOUMAJÍCÍ DATA,
KTERÁ JSOU VYMĚŇOVÁNA
NA OTEVŘENÝCH WEBECH
A DARK WEBECH.

OTEVŘENÝ WEB

DARK WEB

Otevřený web je přístupný
prostřednictvím populárních prohlížečů
a je indexován vyhledávači.

Dark web je přístupný pomocí šifrovaného
navigačního softwaru zajišťujícího anonymitu. Je
skrytý, vyhledávače jej nedokáží indexovat.

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO HACKERY
A KYBERKRIMINALITU

BEZPEČNÉ SURFOVÁNÍ
návod na ochranu před digitálními podvody
a krádeží identity

Vyberte bezpečné heslo
Zvolte dlouhá a odlišná hesla pro každý
účet. Neměla by být vázána na osobní
údaje.

Chraňte svá zařízení
PIN, heslo, dotykové nebo obličejové ID:
zámky přístupu k zařízení, i vzdálené,
brání ostatním použít zařízení bez
vašeho souhlasu.

Antivirus
a aktualizace software

Aktivujte dvoufaktorové
ověření

Zlepšete zabezpečení vašich zařízení
a pravidelně je aktualizujte.

Dvoufaktorové ověření brání
hackerům dostat se do účtů, byť už
znají uživatelské jméno a heslo.

Pozor na podezřelé
zprávy a e-maily

Používejte monitorovací
služby

Buďte opatrní, pokud někdo vyžaduje
osobní a finanční informace.

Výběr řešení pro sledování oběhu
vašich dat na webu je nejlepší strategií
pro komplexní ochranu.

