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Ochrona, kontrola i monitoring cyfrowych danych. 
Rosnąca świadomość ochrony danych i wyzwania 
związane z ich wyciekiem.

DIGITAL SAFE



20 letnie doświadczenie w rozwiązaniach internetowych



Celem naszego spotkania jest przedstawienie 
sposobów bezpiecznego przechowywania 
dokumentów na komputerach, w chmurze, a w 
szczególności stosowanie szyfrowania tych 
dokumentów jako jedynej uniwersalnej metody. 



Organizator sieci sprzedaży 
usług prawnych

AGENDA
1) Największe wycieki i techniki 

kradzieży danych
2) Jak chronimy dane 
3) Jak w praktyce wykorzystać 

szyfrowanie do ochronny danych



NASZE KOMPUTERY SĄ JAK TWIERDZE OBLĘŻONE I ATAKOWANE CODZIENNIE.



Każda firma boryka się z problemami zachowania w poufności dokumentów, 
tajemnic firmy i ich bezpieczeństwa fizycznego





JAK TRACIMY DANE:

▪ Kradzież/awaria komputera
▪ Awaria dysku twardego
▪ Wirusy/hakerzy
▪ Pracownicy





Do tej pory scenariusze ataku firm 
opierały się na socjotechnice:

• Firma dostaje zapytanie
• Po odpowiedzi dostaje informacje od „klienta”         
i plik ze szczegółami



Efekt: 
• dostęp dokumentacji klientów
• dostęp do prywatnych danych firmy i 
pracowników
• przejęcie kontroli nad infrastrukturą IT



DANE MOŻNA BARDZO ŁATWO STRACIĆ

Szczególnie te przechowywane na 
laptopie lub komputerze



#1 problem: 
Pracownicy nie dbają 
o dane 

$ 4.82 billion



#2 dane są 
mobilne



CZŁOWIEK JEST SŁABYM OGNIWEM SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA





Jakie systemy używamy najczęściej w firmach

89%Firewall



Czy Twoja firma jest bezpieczna?

Zdecydowanie tak
1%

Raczej tak
16%

Raczej nie
11%

Na pewno nie
35%

Trudno powiedzieć
37%



Tak
71%

Nie
19%

Nie 
wiem
10%

Czy Twoja firma jest przygotowana do RODO ?



1. Wiadomości o inwigilowaniu przyczyniły się 
do zastosowania szyfrowania jako 
codziennej metody zabezpieczania danych

2. Możliwość szyfrowania plików lokalnie, w 
chmurze na urządzeniach zewnętrznych 
dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa 
danych, nawet w sytuacji kradzieży danego 
urządzenia np. laptopa czy pendrive

3. #trwały nośnik

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia zastosowanie mechanizmów kryptograficznych. 





Najważniejsze dla firm?

ZAUFANIE



ONE CLICK ENCRYPT SEND QUICKLYSHARE EASILY

One-click protection



MONITORING

Ewidencja szyfrowania, wysyłki i deszyfrowania dokumentów.
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“Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different 
than saying you don't care about free speech because you have nothing to say.”

Katarzyna Abramowicz
kontakt@specfile.pl
+48 501 34 12 77


