Keep updating
Πόσες φορές την εβδομάδα χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
Έχει μεγάλη σημασία να προστατεύετε τα δεδομένα σας στην
καθημερινή σας εργασιακή ζωή ή κατά τον ελεύθερο χρόνο σας.

1+1=

?

Να χρησιμοποιείτε
διαχειριστή κωδικού πρόσβασης
Να χρησιμοποιείτε διπαραγοντικό έλεγχο
γνησιότητας για επιγραμμικούς λογαριασμούς
Να χρησιμοποιείτε προστασία από ιούς
Εγκαταστήστε επικαιροποιήσεις λογισμικού
Συνδεθείτε με το https://

Να είστε σε εγρήγορση.
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
είναι κοινό καθήκον!
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Επί του παρόντος, η ασφάλεια
πληροφοριών αποτελεί
πολυσυζητημένο θέμα, καθώς
πρόκειται για ταχύτατα
αναπτυσσόμενο πεδίο που
αφορά τη ζωή όλων. Πρέπει
να έχετε πρόσβαση σε
πόρους, εκπαιδευτικό υλικό,
οδηγούς και ειδικά μαθήματα
κατάρτισης για θέματα
σχετικά με το πώς μπορείτε να
διατηρείτε αποδεκτό επίπεδο
ασφάλειας και προστασίας
της ιδιωτικότητας κατά την
εκτέλεση των καθημερινών
δραστηριοτήτων σας.
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Ε ρωτηματολόγιο ιδιωτικής ζωής και
γενικής ασφάλειας @ ENISA
 ητρώο ηλε-μάθησης, βρείτε
Μ
το μάθημα που σας ταιριάζει
 έλετε περισσότερα; Τότε να συμμετάσχετε
Θ
στον διαγωνισμό Capture the Flag
 εν είστε βέβαιοι; Ζητείστε την
Δ
προσφορά κατάρτισης σε ηλεδεξιότητες
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Εφόσον χρησιμοποιείτε ψηφιακή συσκευή και,
για παράδειγμα, περιηγείστε στο διαδίκτυο και
επισκέπτεστε ιστότοπους, να αφήνετε μικρά ίχνη
των δραστηριοτήτων σας. Οι δραστηριότητες αυτές
μπορούν να αποθηκεύονται τόσο στη συσκευή όσο
και στους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Τα
ίχνη αυτά είναι το ψηφιακό σας αποτύπωμα.

Δικαίωμα διαγραφής; Καθένας έχει το
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν
- ενωσιακό δίκαιο *

yawnn

Δαπανήστε τον αναγκαίο
χρόνο για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις
ιδιωτικότητας των υπηρεσιών
Να χρησιμοποιείτε κρυπτοθέτηση και να
κρυπτοθετείτε τα αρχεία που ανταλλάσσετε
Λάβατε κάποιο ηλε-μήνυμα «έκπληξη»
από άγνωστη πηγή; Μην το ανοίξετε
και αναφέρετέ το στην οικεία
υπηρεσία ΤΠ

*

«έχουν θεσπιστεί κοινοί ενωσιακοί κανόνες
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά
σας δεδομένα απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο
προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχετε το
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία και να
λάβετε αποζημίωση σε περίπτωση κατάχρησης
των δεδομένων σας οπουδήποτε εντός της ΕΕ»
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Lock your device
One day activities
Μεταβαίνετε στην
εργασία σας; Να
έχετε επίγνωση τυχόν
ανεπιθύμητων
αναγνωστών

Πηγαίνετε για
καφέ; Κλειδώστε τον
υπολογιστή σας.
Control ALT DELETE
Πηγαίνετε στο σπίτι
μετά από μια εργάσιμη
ημέρα; Βγείτε από το
σύστημα (log off)

educational
campaign
Keep updating
posters

Training and culture

Να είστε σε εγρήγορση.
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
είναι κοινό καθήκον!

Privacy

Lock your device. One day activities.

European Union Agency for Network and Information Security
www.enisa.europa.eu | @ENISA_EU | #ENISA | #CyberSecMonth
For more information info@enisa.europa.eu

Mobile device

Mobile device

Θεωρείτε ότι είστε
έμπειρος χρήστης των
κινητών τεχνολογιών.
Έχετε τη δική σας
συσκευή για πλοήγηση
στο διαδίκτυο και χρήση διαφόρων
διαδικτυακών εφαρμογών
(apps) για την επικαιροποίηση
στοιχείων για τοπικές υπηρεσίες,
καιρικές συνθήκες, κ.λπ., και για
εξεύρεση πρόσθετων υπηρεσιών,
π.χ. εντοπισμό του καλύτερου
εστιατορίου στην περιοχή.
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Να συνδέεστε μόνον με
ασφαλή δίκτυα Wi-Fi
Να ελέγχετε τα αιτήματα άδειας
κατά τη χρήση ή εγκατάσταση
εφαρμογών
Να κλειδώνετε τη συσκευή σας
όταν δεν είναι σε χρήση
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