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Kapitola 1

ROZPOZNÁNÍ POŽADAVKŮ
NA OCHRANU ÚDAJŮ
Dozvíte se, jaký dopad může mít únik citlivých dat na vaši firmu, jak se vyvinulo
moderní prostředí hrozeb, jaký dopad měly nedávné úniky dat na malé a střední
firmy a jaký význam mají změny v právních normách a nařízeních pro vaši firmu.

Dopady úniku dat
Malé a střední firmy tvoří 99 procent celého podnikání v EU a více než 95 procent

celosvětově, a tak není překvapivé, že podle International Data Corporation (IDC) malé

a střední firmy tvoří 70 procent všech obětí kyber útoků. Přesto mnoho firem věří, že se

jich útoky netýkají vzhledem k jejich velikosti a „ceně“ citlivých dat. Bohužel tomu tak není.

Podle zprávy o vyšetřování úniku dat z roku 2017 vypracované
společností Verizon (Data Breach Investigation report - DBIR),
se cíle útoků (zejména útoky na platební místa) přesunuly na
restaurace a malé f irmy. Tři čtvrtiny obětí šesti nejčastějších
hrozeb (ukradené autorizační údaje, backdoor malware, spyware,
phishing, datová exf iltrace a C&C malware) jsou malé a střední
f irmy.

Ve Velké Británii zaznamenala pojišťovací společnost Zurich, že v minulém roce bylo

napadeno kybernetickými útoky více než 875 000 malých a středních podniků, které

stály více než 13 000 USD pro více než jednu pětinu těchto podniků a více než 69 000

USD pro jednu z deseti. Pro porovnání studie Ponemonova institutu z roku 2017 zjistila,

že průměrná cena za porušení ochrany údajů pro velké podniky je zhruba 3.62 milionu USD.

Podle zjištění studie se průměrná cena za úniky dat mezi roky 2014 a 2015 více než

zdvojnásobila, přičemž průměrná cena za každý ztracený nebo ukradený záznam se

mírně zvýšila na 150 EUR. A ani v posledních letech cena dolů nešla, spíše naopak.

V této kapitole

• Skutečné vyčíslení nákladů při

úniku citlivých dat

• Pohled na prostředí hrozeb

• Poučení z předchozích případů

• Pravidla, která je třeba dodržovat
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Přestože jsou náklady vzniklé na řešení úniku u SMB firem výrazně nižší než náklady pro

velké podniky, malé a střední firmy obvykle nemají prostředky (finanční nebo jiné), aby

mohli reagovat na útok a rychle se z něj vzpamatovat. Vzhledem k nařízením jako je

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které po firmách bez ohledu na jejich

velikost požadují, aby byly schopny forenzně vysvětlit, co přesně se v případě úniku stalo,

bude dopad na malé a střední podniky v budoucnu nejspíš mnohem dražší.

Pojištění proti kybernetickým útokům je skvělá cesta, jak zmírnit
náklady plynoucí z kyber útoků nebo úniku dat. Nicméně samotné
pojištění vás před útokem neochrání a rozhodně to NENÍ alterna-
tiva k implementaci bezpečnostních pravidel a technologií ochrany
citlivých údajů.

Do celkové ceny úniku dat započítáváme:

• Narušení podnikání (včetně ztráty času a produktivity)

• Přímé náklady (např. upozornění zákazníkům, následná zákaznická podpora,

nabídky pro udržení zákazníků, obnova a výměna platebních karet a podobně)

• Ztráta zákazníků, zničení značky, ztráta pověsti

• Soudní spory se zákazníky, obchodními partnery a investory

• Regulační pokuty a penále

• Náklady na obnovu a forenzní náklady (tvoří větší část nákladů)

• Ztráta majetku (např. duševní vlastnictví)

Podle National Cyber Security Alliance bude 60 procent
malých podniků vyřazeno z provozu do 6 měsíců od úspěšného
kybernetického útoku.

Současné prostředí hrozeb
Počet, rozsah a náklady při úniku dat budou v dohledné budoucnosti pokračovat ve

vzestupné tendenci. Útoky budou podpořeny několika trendy:

Automatizované útoky v masivním měřítku se stávají standardem. Útočníci využívají

sofistikovaný malware a škodlivé botnetové sítě k narušení jakékoliv zranitelné

organizace či sítě, než že by cílili na konkrétní společnost. Pokud jste připojeni

k internetu, jednoho dne budete nalezeni. Nikdo není cílem, ale každý může být obětí.


