Osobní bezpečnost na internetu
4. listopadu 2015 / 18:00 / ČSOB Inspirace Jungmannovo náměstí 767/6, 110 00 Praha 1

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:10

Zahájení setkání
Petr Koubský - Deník N

18:10 - 18:30

Dospělí se online chovají mnohdy hůře než děti
Daniel Dočekal
Proč se my dospělí chováme jako malé děti, co se bezpečnosti online týče. Proč hazardujeme s vlastním soukromím,
informacemi o nás? Co nás vede k přesvědčení, že 123456 je lepší heslo než 12345. Proč je Internet veřejný prostor a proč
věříme lživým slibům od Facebooku či Snapchatu ve světě, kde nás mohou šmírovat všichni. Byť to v zásadě ani nemusí
dělat, sami tomu aktivně napomáháme.

18:30 - 18:50

Mobilní bezpečnost
Martin Hartl - AEC
"There's an app for that" je motto dnešní doby. Mobilní aplikace používáme na všechno - od prohlížení webu, přístup k
internetovému bankovnictví až po sledování videí roztomilých koťátek. Jenže jak jsou tyto aplikace bezpečné? Jak
jednoduché je převzít kontrolu nad Vaším telefonem a potažmo bankovním účtem? A co sledování v reálném čase? V této
přednášce ze zaměříme na bezpečnost užívání mobilních telefonů z pohledu bězného uživatele.

18:50 - 19:10

Peníze!
Karel Miko - DCIT
V souvislosti s (ne)bezpečím na internetu řadu lidí jako první napadne asociace: peníze > banka > internetové
bankovnictví > hackeři > úspory v ohrožení. Způsobů, jak přijít prostřednictvím internetu o peníze je ovšem daleko více. V
součtu jde o hodně, o čím dál více, a tomu také odpovídají používané metody.

19:10 - 19:30

Dopady velkých úniků osobních informací
Michal Salát - AVAST Software
Michal Salát zmíní několik velkých úniků informací za poslední rok, co bylo jejich příčinou (pokud je to známo), jaká data
unikla a jak se společnost proti takovým únikům může bránit. U všech incidentů vysvětlí dopady na postiženou společnost
a její uživatele/zákazníky a jak se zachovat, když je únik informací potvrzen.

19:30 - 20:30

Networking

