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IT biztonsági  

Tanács 

Átláthatóbbá váltak a Google 

adatvédelmi beállításai, egyúttal a 

keresési előzmények is egysze-

rűbben áttekinthetőek és törölhe-

tőek lettek. Mindez egyelőre csak 

az asztali és mobil böngésző ver-

ziókon keresztül érhető el, az iOS 

és Android alkalmazásokra a jövő 

héten kerül kiadásra a funkció.   

A Google egy videó segítségével 

azt is bemutatja, hogy  szolgálta-

tásai igénybevétele során milyen 

adatok keletkeznek, és azok  

milyen módon kerülnek felhasz-

nálásra.  

A GDPR és a NIS alapján is szabható ki büntetés ugyanazon biztonsági esemény kapcsán?  
 (www.infosecurity-magazine.com)  

Jogi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egyes szervezetekkel szemben az Európai Unió általános adatvédelmi rendele-

te (GDPR) mellett a NIS irányelv is komoly követelményeket támaszt. Az ún. alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők 

(OES), valamint a digitális szolgáltatók (DSP) számára mindez praktikusan azt jelentheti, hogy bizonyos jogsértések ese-

tén két pénzbírságra is számíthatnak, amelyek egyenként akár 17 millió angol fontot, vagy a cég éves árbevételének 4%-

át is kitehetik. Bővebben... 

Szakértők szerint egy orosz kutatóintézethez 
köthetőek a közel-keleti Triton támadások  

(www.securityweek.com)  

A FireEye azt állítja, hogy erős kapcsolatot tárt fel a 2017 

decemberében napvilágra került, ipari vezérlőrendszereket 

célzó Triton/TriSIS malware támadások, valamint a 

Central Scientific Research Institute of Chemistry and 

Mechanics (CNIIHM), orosz állami tulajdonú kutatóinté-

zet között. A biztonsági cég állítása szerint több nyom 

alapján jutottak erre a következtetésre, amelyek egy ré-

szét azok szenzitív jellege miatt nem tervezik nyilvános-

ságra hozni, azonban azt ismertették, hogy bizonyos Triton 

károkozók elemzése vezette őket a CNIIHM egyik pro-

fesszorához. Bővebben… 

Izrael pályázati felhívással valósította volna 
meg a közösségi oldalak felügyeletét  

(www.securityaffairs.co)   

Egy, a Haaretz izraeli napilap birtoká-

ba került dokumentum szerint az Izra-

eli Védelmi Erők (Israel Defense 

Forces ─ IDF) még 2016-ban 

kiberbiztonsági cégeket keresett meg 

azzal a felhívással, hogy nyújtsanak 

be javaslatokat egy olyan rendszer 

létrehozására, aminek segítségével 

monitorozhatják és nyomon követhetik a közösségi  

platformokon zajló nyilvános és privát felhasználói tevé-

kenységeket. Bővebben... 

Japán felszólította a Facebookot, hogy javítson a biztonságon  
(www.securityaffairs.co)  

A japán kormány további vizsgálatot kér a Facebooktól a szeptember végén ki-

tudódott ─ és a legutóbbi információk szerint 29 millió felhasználót érintő ─  

hackertámadással kapcsolatban. A Személyes Információvédelmi Bizottság arra 

is felszólította a vállalatot, hogy tegyen megelőző biztonsági intézkedéseket a 

felhasználók adatainak védelme érdekében, továbbá biztosítson nagyobb átlát-

hatóságot az adatkezelésre és azok törlésére vonatkozó beállítások kapcsán.   

Brexit: „adatfal” állhat a digitális fejlődés útjába  
(www.euractiv.com)  

Az Egyesült Királyság digitális ügyekért felelős minisztere Margot James  

elismerte, hogy a Brexit miatti, adatmegosztással kapcsolatos tárgyalások meg 

sem kezdődtek a szigetország és az Európai Unió között, amiért elsősorban az 

Uniót hibáztatja. Theresa May brit miniszterelnök idén még arról beszélt, hogy 

kormánya komoly gondot fordít az adatvédelem kérdéskörére, és egy olyan meg-

állapodásra, ami stabilitást biztosít a poszt-Brexit időszakban is. Bővebben... 
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