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1. GDPR un pirmie lielie sodi

• «Pielaidības» periods beidzies

• Google nupat sodīta ar 50M EUR

‐ Grūti atrodamas datu apstrādes politikas

‐ Neatbilstoša piekrišana datu apstrādei

• Aktīvisti arī iesnieguši analoģiskas prasības pret 

Instagram, WhatsApp un Facebook

• Citi piemēri:

‐ Nepietiekami aizsargāti dati slimnīcā IS Portugālē: 400k EUR

‐ Online tērzēšanas platforma Vācijā (330k) lietotāju: 20 kEUR

‐ Videonovērošanas kamera, kas filmē ielu Austrijā: 5k EUR



Faktori, kas nosaka sodu apjomu:

‐ Vai dati bijuši pietiekami aizsargāti?

‐ Datu apjoms jūtīgums

‐ Apgrozījums

‐ Vai iestāde informēja cietušos laicīgi?

‐ Vai iestāde sadarbojās ar izmeklētājiem

1. GDPR un pirmie lielie sodi (turp.)

Uzņēmumiem jo īpaši aktuāli kļūs jautājumi par:

‐ Iekšējās dokumentācijas sakārtošanu

‐ Datu apstrādes auditi un IS drošības auditi

‐ Datu šifrēšana un anonimizācija



2. Pikšķerēšanas uzbrukumi
• Masveida un tēmēti uzbrukumi lietotājam

• Mērķi:

‐ Krāpniecība un izspiešana (šifrējošie vīrusi)

‐ Piekļuves iegūšana (kriptovalūtu rakšana, dalība botu tīklā)

‐ Mērķtiecīgi uzbrukumi iegūt piekļuvi uzņēmuma datiem

‐ Vadības vai darbinieku ietekmēšana vai izspiešana (draudi publicēt informāciju)

• Šobrīd dominē e-pasts un sociālie un saziņas tīkli

• Tuvajā nākotnē sagaidām čatbotus ar «mākslīgo intelektu»

‐ Spēs uzturēt sakarīgu sarunu ar lietotāju un izvilināt sensitīvu informāciju

‐ Vai pierunāt uzstādīt ļaunatūru

• Tikai viena darbinieka neuzmanība pakļauj riskam visu uzņēmumu



3. Novēlota incidentu atklāšana

• Nereti uzbrucējus vada ilgtermiņa mērķi

‐ Industriālā spiegošana

‐ Manipulācijas biržā ar finanšu informāciju

‐ Specdienestu interese

• Šādi uzbrucēji rūpīgi slēps savas pēdas

• Bieži vien incidenti tiks atklāti novēloti jo:

‐ Perimetra aizsardzība vairs nav efektīva, ja infrastruktūra ir «mākonī»

‐ Pieaudzis datu, sistēmu un sarežģītības līmenis - Trūkst efektīvu līdzekļu uzraudzīt pieaugošo 

uzbrukuma laukumu

‐ Trešo pušu pakalpes, mobilās aplikācijas, sociālie tīkli



• Ļoti sensitīva informācija

• 4 gadi kopš ielaušanās

• Aizdomas par specdienestu dalību

• Šifrēšanas atslēgas nozagtas kopā ar 

datiem



4. Publiskās domas ietekmēšana

• Mērķtiecīga informācijas vākšana

• Mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts 

• Mērķētas viltus ziņas pirms politiskiem notikumiem

• «Deep fakes», balss sintēze



«Deep fakes»



Pozitīvās tendences

• Kiberdrošība pamazām transformējas no IT riska par biznesa risku

• Līgumos starp uzņēmumiem tiek iekļautas drošības prasības

• Uzņēmumi rūpīgāk izvēlas, kam nodot datus apstrādei

• Vairāk apzinās cilvēku, kā informācijas drošības ķēdes sastāvdaļu
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Ko darīt?

• Pārbaudi sevi un savu uzņēmumu

‐ Drošības audits

‐ Ielaušanās testi

‐ Datu apstrādes novērtējums

• Uzlabo drošību

‐ Drošības pārvaldnieks kā pakalpojums

‐ Sakārto iekšējo dokumentāciju

‐ Kiberhigiēna

‐ Drošības uzraudzība un incidentu vadība
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