Tisková zpráva:
Národní centrum bezpečnějšího internetu je
partnerem kampaně STOP. THINK. CONNECT.
Praha 5. září 2016 — Národní centrum bezpečnějšího internetu se
stalo partnerem protokolu STOP.THINK.CONNECT. (USA), globální osvětové kampaně
kybernetické bezpečnosti s cílem pomoci českým občanům být bezpečněji online.
Kampaň má tři základní pravidla: STOP. PŘEMÝŠLEJ. PŘIPOJ SE., která jsou snadno pochopitelná
a použitelná. STOP. PŘEMÝŠLEJ. PŘIPOJ SE. nabádá všechny uživatele internetu přijmout
bezpečnostní opatření, chápat následky svého chování a těšit se z výhod internetu. Zde jsou
některé dodatečné tipy a rady:






Udržujte svůj přístroj čistý: Mějte aktualizovaný veškerý kritický software — bezpečnostní
aplikace, webové prohlížeče a operační systém.
Chraňte svá osobní data: Zabezpečte své účty hesly, která jsou dlouhá, silná a jedinečná.
Buďte pány svého online života: Nastavte úroveň bezpečnosti a ochrany svého soukromí,
aby sdílení bylo pro vás dostatečně pohodlné.
Pokud máte pochybnosti, vyhoďte to: Když příchozí e-mail, příspěvek na sociálních sítích
nebo textová zpráva vypadá podezřele, smažte ji, i když znáte její zdroj.
Buďte dobrým občanem online: Zveřejňujte o druhých jen to, co byste chtěli, aby psali o
vás.

Národní Centrum Bezpečnějšího Internetu (NCBI) se připojilo k partnerskému programu STOP.
THINK. CONNECT., aby propagovalo poselství o důležitosti online bezpečnosti.
“Národní centrum bezpečnějšího internetu je organizace orientovaná na mezinárodní spolupráci
od svého založení před deseti lety. Usiluje o to, aby přinášela českým občanům nejlepší znalosti,
jak být na síti v bezpečí. Hnutí STOP. THINK. CONNECT. v USA iniciovalo Měsíc kybernetické
bezpečnosti (Cyber Security Month), NCBI v České republice kampaň Evropský měsíc
kybernetické bezpečnosti evropské agentury ENISA. Je pro nás velkou poctou zahájit užší
spolupráci se STOP. THINK. CONNECT.,” uvedl Zdeněk M. Záliš, předseda výkonného výboru
NCBI, neziskové nevládní organizace, která v České republice koordinuje projekt Centra
bezpečnějšího internetu spolufinancovaného Evropskou komisí. “Je to logický krok v našem úsilí
o efektivní zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti a ochraně soukromí. Pomůže nám to
navázat a rozvíjet užší spolupráci s APWG.EU.”
Peter Cassidy, generální tajemník APWG a hlavní architekt konvence STOP.THINK.CONNECT.
k tomu podotkl, “Vstup NCBI je významná událost v šíření kampaně. Je pro nás vítanou pomocí
pro budování partnerství v Evropě a další rozvoj všech našich aktivit.”
Partneři STOP.THINK.CONNECT. získávají exkluzivní přístup k obsahu, vzorům a dalším zdrojům,
které jim usnadní sdílet společný obsah a značku kampaně.
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O Národním centru bezpečnějšího internetu
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je nezisková nevládní organizace, založená
v roce 2007. Koordinuje projekt Centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz) jehož
cílem je informovat děti, jejich rodiče a učitele o lepším a bezpečnějším používání internetu.
Projekt je podporován Evropskou komisí v rámci programu CEF Telecom. Využívá průběžně
zdokonalované digitální knihovny zdrojů (www.bezpecneonline.cz), ze kterých vytváří specifické
osvětové nástroje a služby, které realizuje ve spolupráci s dalšími partnery (školami, komerčními
společnosti). NCBI provozuje službu online pomoci (www.pomoconline.cz) pro řešení problémů
se neznámými a obtěžujícími kontakty (grooming), nevhodným chováním (kyberšikanou)
a závadným obsahem. V rámci projektu úzce spolupracuje s horkou linkou (www.stoponline.cz),
online kontaktním místem pro získávání a zpracování podnětů od veřejnosti, týkajících se online
šíření materiálů obsahujících především ilegální sexuální zneužívání dětí. Službu StopOnline
provozuje partner projektu CZ.NIC.
O STOP.THINK.CONNECT.
Konvence STOP.THINK.CONNECT. (STOP.PŘEMÝŠLEJ.PŘIPOJ SE) byla vytvořena v USA
bezprecedentní koalicí soukromých společností, neziskových a vládních organizací pod vedením
National Cyber Security Alliance (NCSA) a Anti-Phishing Working Group (APWG) s cílem vytvořit
a podporovat národní kampaň pro osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oddělení Národní
Bezpečnosti (Homeland Security) zajišťuje vedení kampaně ze strany federální vlády. Na
kampani STOP. THINK. CONNECT se podílí komerční sektor, vláda, neziskové a vzdělávací
organizace.
Podrobnosti jsou k dispozici na Facebooku: https://www.facebook.com/STOPTHINKCONNECT,
Twitteru @STOPTHNKCONNECT a na webu kampaně http://stopthinkconnect.org/.
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