
Měly by firmy 
více dbát na ochranu 
paměťových médií?
Polovina zaměstnanců neví, jak důvěrná firemní data šifrovat.

Na flash discích zaměstnanci
ukládají i důvěrné obchodní informace

Takové jednání je v přímém rozporu s nařízením GDPR. Pokud na disku bude např. databáze

zákazníků na nezašifrovaném disku, může se firma dostat do vážných potíží.

Závěrem
Z průzkumu vyplývá, že až 86 % lidí neví, jak šifrování provést, 

nebo se domnívají, že ho nepotřebují. ESET doporučuje apelovat 

na edukaci zaměstnanců a implementaci kvalitního softwaru.

ESET Endpoint Encryption

Proč použít bezpečnostní řešení společnosti ESET?
     Správa zařízení odkudkoli - bez nutnosti VPN 

     či výjimek ve firewallu.

     Nulový vliv na produktivitu - implementace šifrování 

     je z pohledu uživatele kompletně transparentní 

     a nevyžaduje z jeho strany žádnou akci.

     Snadná implementace - instalace serveru 

     obvykle nezabere více než 10 minut.

30 %
Paměťová média chrání 

pouhých 30 % lidí, ve firmách 

nejspíše porušují GDPR.

Celkem 93 % Čechů používá 

alespoň někdy externí 

paměťové zařízení.

Nejvíce dat je ukládáno na 

flash disky. Téměř 1/5 lidí na ně 

ukládá citlivá firemní data.

93 % 1/5 lidí

86 %

Kromě osobních dat uživatelé na flash 

disky ve velké míře ukládají i firemní 
data, a to až ve 43 % případů. 

1/5 Čechů na nich přenáší i citlivé 

obchodní informace. 

Disk s důvěrnými daty šifruje jen
 18 % z těch, kteří jej využívají. 

Šifrovací aplikace pro firmy všech velikostí. Implementace do firemního prostředí 
je díky optimalizovanému nastavení velmi rychlá.

Vyzkoušejte na eset.cz/sifrovani

Popularita ukládání dat 

na flash disky postupem let klesá.
Došlo ke zvýšení počtu lidí využívajících

cloudová uložiště na 42 %.
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Cloudová uložiště
nejvíce využívají lidé
do 25 let

do 25 let 25-44 let 45+ let

22 %57 %62 %

Cloudová uložiště disponují šifrováním 

a vyššími bezpečnostními standardy 

než externí uložiště, která jsou často nezabezpečena.

23 % I přes nárůst cloudových služeb stále 23 % 

respondentů spoléhá na média typu CD, DVD či Blu-Ray.

Jakou ochranu uživatelé
nejčastěji volí?

Softwarový 
klíč
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Hardwarové
šifrování

Softwarové
šifrování

Fyzické 
zabezpečení

  

K ochraně používají

29 % Externí disky si dle průzkumu 

chrání jen 29 % majitelů. 

Paradoxně na zabezpečení dbá spíše starší generace,

a to až v 37 % případů. Naopak mladší lidé zabezpečení podceňují.


