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GDPR-bírságra számíthat a spanyol 
Telefonica  

(www.bleepingcomputer.com)  

A világ egyik legnagyobb telekommunikációs szolgálta-

tója több millió spanyolországi ügyfél pénzügyi és sze-

mélyes adatát szivárogtatta ki a Movistar szolgáltatás on-

line ügyfélportálján keresztül. A problémát egy felhasz-

náló jelentette a FACUA-nak, egy spanyol non-profit fo-

gyasztóvédelmi szervezetnek, akik szerint az adatszivár-

gás oka a Movistar online ügyfélszolgálati oldalát érintő 

tervezési hiba volt, aminek következtében bárki, aki az 

oldalon felhasználói fiókkal rendelkezett, hozzáférhetett 

mások adataihoz. A FACUA szóvivője jelezte, hogy az 

esetet jelentették a Spanyolországban a GDPR végrehaj-

tásáért felelős adatvédelmi ügynökségnek (AEPD).  

Az általános adatvédelmi rendelet alapján a vállalat 10 és 

20 millió euró közötti, vagy az éves forgalmának  

2 vagy 4%-kal megegyező pénzbírsággal szembesülhet. 

Bővebben... 

Egy állami tulajdonú telekommunikációs cég tárolja majd a kínai  
iCloud felhasználók adatait  

(www.techcrunch.com)  

Az Apple még az év elején jelentette be, hogy a kínai Apple ügyfelek iCloud-os adatai ─ beleértve az e-mail és SMS üze-

neteket is ─ jogszabályi kötelezettségek miatt egy kínai adatközpontban kerülnek eltárolásra, amelyről most kiderült, 

hogy egy kínai állami tulajdonban lévő telekommunikációs cég (China Telecom) kezelésében áll majd. Ismert továbbá, 

hogy az adatokhoz hozzáférést biztosító titkosító kulcsok is áthelyezésre kerülnek az Egyesült Államokból Kínába, így a 

kínai hatóságoknak már nem kell az amerikai szervekhez fordulniuk az adatigénylésekkel kapcsolatban. A TechCrunch 

információi szerint ugyanakkor a kínai felhasználók az iCloud fiókjukhoz megadhatnak Kínán kívül másik országot is, 

ezzel kapcsolatban azonban jelenleg több kérdés sem tisztázott. Bővebben... 
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Jogszabályi szigorítással kezelik a  
közösségi oldalakat Egyiptomban  

(www.reuters.com)  

Az egyiptomi parlament elfogadta azt a jogszabályt, ami 

lehetővé teszi az államnak, hogy hamis hírek terjesztése 

esetén blokkolja az érintett közösségi fiókokat, illetve 

bírságot szabjon ki az olyan újságírók részére, akik álhí-

reket publikálnak ─ írja a Reuters. A hét elején elfogadott 

jogszabály szerint mindazon közösségi site-ok, blogok és 

weboldalak, akiknek 5 000-nél több követőjük van  

(pl.: Twitter, Facebook) tömegtájékoztatási eszköznek 

minősülnek, ennélfogva büntetőeljárás alá is vonhatóak 

valótlan információk közlésekor, vagy törvényszegésre 

való felbujtás esetén. A törvény ─ amely jelenleg még 

elnöki ellenjegyzésre vár ─ továbbá tiltja a weboldalak 

létrehozását anélkül, hogy jóváhagyást szereznének a mé-

diaügyekért felelős legfelsőbb tanácstól, és lehetőséget 

biztosít már létező oldalak felfüggesztésére, vagy akár 

megszüntetésére is. Bővebben... 

Újra előtérbe kerülhet az okostévék biztonsága  
(www.csoonline.com)  

Két amerikai szenátor vizsgálatot kezdeményezett a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál (FTC) a smart TV gyártók 

adatvédelmi politikájára és gyakorlatára vonatkozóan, mivel ezek az eszközök a felhasználók utáni kémkedésre adhat-

nak módot. Az okostévékkel kapcsolatban nem először merülnek fel adatvédelmi aggályok, valójában 2012. óta  

─ az első Samsung Smart TV-t érintő zero-day sérülékenység napvilágra kerülése óta ─ többé-kevésbé folyamatosan 

fennállnak. Bővebben... 
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Lehet, hogy nem marad 
ingyenes az Android?  

(www.theverge.com)  

A Google vezérigazgatója, Sundar 

Pichai reagált az Android rendsze-

rekre előtelepített alkalmazások 

miatt kiszabott 5 milliárd dolláros 

EU-s bírságra. Ebben arra hivatko-

zik, hogy az androidos felhasználók 

könnyedén eltávolíthatják az előte-

lepített appokat, valamint kiemeli, 

hogy az üzleti modell, ami ingyene-

sen elérhetővé teszi az Androidot, 

alapvetően erre az árukapcsolásra 

támaszkodott, a mostani döntés pe-

dig „felborítja az egyensúlyt”. 

Mindez egy burkolt figyelmeztetés-

ként értelmezhető, hogy a cég a jö-

vőben a telefongyártóktól licenc 

díjat szedhet. A The Verge szerint 

bár érthető, hogy a vállalat tart a 

bevétel csökkenéstől ─ hiszen is-

mert, hogy a digitális hirdetésekből 

származó bevételének több, mint 

fele innen származik ─ azonban, 

tekintve a Google dominanciáját, 

nem tűnik valószínűnek, hogy a 

felhasználók valóban elpártolnának 

a kereső szolgáltatástól, vagy a bön-

gészőtől, ezért a Google vezető sza-

vai kevésbé hatnak valós fenyege-

tésként. Bővebben... 

Amerikai szenátorok azt kérik a tech óriásoktól, hogy 
ne működjenek együtt a vietnámi hatóságokkal  

(www.cyberscoop.com)  

Amerikai törvényhozók arra kérik a Google-t és a Facebookot, hogy ne járulja-

nak hozzá a vietnámi kormány cenzúrájához, a vietnámi polgárok megfigyelé-

séhez érzékeny felhasználói adatok átadásával, amennyiben pedig nem tudják 

biztosítani az adatok bizalmasságát, egyáltalán ne tároljanak felhasználói adato-

kat az országban. Mindez egy jövő januárban hatályba lépő törvény kapcsán 

merült fel, amely többek között kimondja, hogy a vietnámi hatóságok megköve-

telhetik a kifogásolt tartalmak 24 órán belül történő eltávolítását, amit különö-

sen a kettős állampolgárságú amerikaiak esetében tartanak nyugtalanítónak.  

A témában a múlt hét során is történt hasonló megkeresés, akkor képviselők azt 

kérték a vállalatoktól, hogy bizalmas keretek között azonnali hatállyal osszák 

meg az amerikai külügyi szervekkel a vietnámi hatóságoktól hozzájuk érkező 

kéréseket, illetve fedjék fel, hogy ezek közül melyeket teljesítettek. Bővebben... 

A Microsoft támogatja az arcfelismerési  
technológia szabályozását  

(www.washingtonpost.com)  

A Microsoft az első olyan nagyvállalat, amely csatlakozik az arcfelismerő 

rendszerek szabályozását sürgetők egyre népesebb táborához, ugyanakkor ma-

ga is érdekelt a technológiában. Bradford L. Smith, a cég elnöke 

blogbejegyzésében egy kétpárti szakértői bizottság létrehozását sürgeti, ami 

hatékonyan képes fellépni a visszaélések megakadályozása céljából, ugyanis 

úgy véli, hogy ez a technológia túlságosan fontos – és potenciálisan veszélyes 

– ahhoz, hogy teljes mértékben az ipar kezében legyen. A Microsoftot az el-

múlt időszakban komoly külső és belső nyomás alá helyezték, hogy függessze 

fel az amerikai bevándorlási hivatallal történő együttműködését, amely a hiva-

tal számára hozzáférést biztosít a tech cég felhő alapú eszközparkjához, ennek 

részeként pedig potenciálisan az arcfelismerő képességhez is. Smith szerint 

többek közt fontolóra kell venni, hogy a rendőri és kormányzati szervek által 

végzett megfigyelések igényelnek-e független külső felügyeletet, illetve, hogy 

milyen jogi intézkedések akadályozhatják meg a mesterséges intelligencia faji 

alapú profilalkotásra való felhasználását, valamint, hogy a cégek legyenek-e 

kötelezve arra, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy a megfigyelő technoló-

giát köztereken is alkalmazzák. Bővebben... 

IoT eszközökre specializálódik a  
megfigyelési piac új szereplője  

(www.forbes.com)  

Volt izraeli katonai szakértők bevonásával indul a Toka elnevezésű, kormány-

zatok és bűnüldöző hatóságok számára kémkedési kiber eszközöket áruba bo-

csátó új startup, amely állítása szerint képes lesz bármilyen, a kliensek által 

igényelt céleszközhöz megfigyelést lehetővé tévő terméket ajánlani, azonban 

fő profiljának elsősorban az IoT berendezéseket tekinti. Becslések szerint az 

okos készülékek eddig is jelentős piaca az év végére már mintegy 35 milliárd 

eszközt jelenthet világszerte, így könnyű elképzelni, hogy mekkora üzleti po-

tenciál rejlik a koncepcióban, amely azonban már most több aggodalmat vált 

ki emberjogi aktivista oldalról. Ennek egyik oka, hogy a vállalat bevallottan 

nem tervezi az érintett gyártók tudtára hozni a tevékenysége során feltárt és 

kihasznált sérülékenységeket, illetve hogy az ún. „legális megfigyelési piac” 

szereplői a szakértők szerint rendre elbuknak a technológiájuk megőrzése kap-

csán, így ez esetben is szinte borítékolhatóan történnek majd visszaélések.  

Bővebben... 

IT biztonsági  

Tanács 

Az incidenskezelés során egy sokszor 

elhanyagolt, mégis kritikus fontossá-

gú elem a tanulságok levonása.  

Ennek során érdemes legalább az 

alábbiakra hangsúlyt fektetni: 

 Mikor és hogyan detektálták elő-

ször a problémát?  

 Mi volt a probléma lényegi  

eredője?  

 A helyreállítás során elvégzett  

tevékenységek számbavétele.  

 Mi az, ami hatékonyan lett kezelve 

és mely területek igényelnek to-

vábbi fejlesztést? 
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