
Ryzyka cybernetyczne

Jak zabezpieczyć się przed szkodami?



Zagrożenia
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Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych stanowi obecnie kluczowe zagadnienie dla praktycznie każdej działalności 
biznesowej. Wobec rosnącego uzależnienia od procesów elektronicznych, awaria lub atak na systemy mogą wyrządzić poważne 
szkody, zakłócić funkcjonowanie, a nawet zagrozić istnieniu firmy. Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi staje się zatem 
niezbędnym elementem strategii zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. 

Zagrożenia zewnętrzne

 ▪ Zorganizowane grupy przestępcze
 ▪ Sabotaż

 ▪ Szpiegostwo przemysłowe
 ▪ Script kiddie

 ▪ Terroryści
 ▪ Obce państwa

 ▪ Hacktywiści

Zagrożenia wewnętrzne

 ▪ Przestępstwo pracownika
 ▪ Niewłaściwe użycie sprzętu elektronicznego

 ▪ Niska świadomość dot. zabezpieczeń
 ▪ Niezgodne z procedurami użycie smartfonów 

 ▪ Błąd ludzki
 ▪ Praca z domu





Poszkodowani: 
setki milionów osób prywatnych 
i firm

Metody: 
spam, przeciążenie i blokada serwera 
DoS (Denial of Service), złośliwe 
oprogramowanie (ransomware), 
wprowadzenie "koni trojańskich", 
SQL Injection

Szkodliwość: 
wysoka

Ataki zmasowane 

Poszkodowani: 
setki tysięcy osób prywatnych 
i dużych firm

Metody: 
ataki na wybrany rodzaj systemu 
IT (przemysł, biznes, systemy 
rządowe, systemy ochrony zdrowia), 
poprzez ukierunkowane oprogramo-
wanie ransomware, uderzające w 
konkretne luki krytycznych systemów

Szkodliwość: 
wysoka

Ataki ukierunkowane 

Poszkodowani: 
wybrane kluczowe przedsiębiorstwa 
i instytucje

Metody: 
wysoce zaawansowany atak na systemy 
komputerowe konkretnego podmiotu 
(np. z sektora bankowego, energe-
tycznego, administracji rządowej)            
w celu spowodowania zniszczeń lub 
kradzieży danych

Szkodliwość: 
bardzo wysoka

Ataki celowe

Rodzaje ataków cybernetycznych



Główne zmiany wprowadzone przez RODO
od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 ▪ Prawo do bycia zapomnianym
 ▪ Prawo do przenoszenia danych
 ▪ Prawo do sprzeciwu wobec profilowania

Uprawnienia osób, których dotyczą  
przetwarzane dane

 ▪  Ochrona danych osobowych niezależnie od miejsca ich 
przetwarzania

 ▪ Program ochrony danych
 ▪ Poinformowanie klienta o przysługującym mu prawie do 

wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych
 ▪ Ocena wpływu na prywatność
 ▪ Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 ▪ Obowiązkowa notyfikacja naruszeń
 ▪ Zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszenia danych 

osobowych w ciągu 72h

Obowiązki administratora danych

 ▪ Domniemanie winy administratora danych za zdarzenie, 
które doprowadziło do powstania szkody

 ▪ Restrykcje w przechowywaniu i zbieraniu danych 
osobowych

 ▪ Kary grzywny w wysokości do 20 mln EUR lub 4% całko-
witego rocznego światowego obrotu, w zależności która 
kwota jest wyższa

Sankcje





Grupa GrECo

Grupa GrECo jest niezależnym 
brokerem oraz doradcą ubezpie-
czeniowym, jak również liderem 
rynku w regionie CESEE. Działa      
w 17 krajach, gdzie posiada 54 biura 
z 1000 pracowników.

GrECo oferuje indywidualne rozwią-
zania w zakresie zarządzania ryzykiem 
i ubezpieczeń dla korporacji oraz firm 
z sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. 

Grupa GrECo została założona 90 lat 
temu w Austrii i nadal jest niezależną
firmą rodzinną, gwarantującą swoim 
Klientom stabilność i przewidy-
walność. Nasza niezależność z jednej 
strony od firm ubezpieczeniowych, 
a z drugiej od rynków kapitałowych 
umożliwia nam optymalną realizację
naszej roli jako partnera w długoter-
minowej perspektywie.

Niezależny Partner Zarządzania 
Ryzykiem

Dzięki naszemu zespołowi ekspertów 
z GrECo Risk Consulting oferujemy 
naszym klientom niezależne usługi 
doradcze związane z ryzykiem 
technicznym/ technologicznym.

Modułowa polisa ubezpieczenia  
ryzyk cybernetycznych

Szkody własne

Szkody osób trzecich

Wsparcie 24h/7

 ▪ Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu szkód 
spowodowanych przerwą w działalności przed-
siębiorstwa i kosztów wznowienia działalności

 ▪ Ochrona przeciw cyber wymuszeniom
 ▪ Kary administracyjne, w tym nałożone w związku 

z naruszeniem przepisów o ochronie danych 
osobowych

 ▪ Kradzież środków pieniężnych wskutek działania 
złośliwego oprogramowania lub nieupraw-
nionego dostępu osoby trzeciej

 ▪ Odtworzenie danych

 ▪ Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu naruszenia 
prywatności i naruszenia danych

 ▪ Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu roszczeń 
wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci

 ▪ Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu roszczeń 
na gruncie nieprawidłowego zachowania 
związanego  z działalnością medialną

 ▪ Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu kosztów usług 
doradczych

 ▪ Ochrona reputacji
 ▪ Usługi śledcze
 ▪ Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym

Krok 1 – określenie potrzeb
Co chcemy ubezpieczyć (dane, know-how,  
mienie)

Krok 2 – jakość ochrony
Analiza zabezpieczeń i procedur

Krok 3 – potencjalne cele
Wskazanie słabych punktów i źródła zagrożeń

Krok 4 – zarządzanie kryzysowe
Przygotowanie procedury działania na  
wypadek szkody i określenie jej źródła

Krok 5 - synergia
Potencjał własny oraz podmiotów zewnętrznych



W przypadku pytań i wątpliwości
 prosimy o kontakt:

Patrycja Paluszyńska 
Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions  

M +48 785 090 715 | p.paluszynska@greco.services

GrECo Polska Sp. z o.o. 
Rondo Daszyńskiego 2B 

00-843 Warszawa 
www.greco.services

 

Wszystkie prawa z tytułu niniejszego opracowania są zastrzeżone. Niniejsze opracowanie wraz ze wszystkimi jego 
elementami jest objęte ochroną praw autorskich. Zawarte w nim informacje są poufne. Opracowania i jego treści 

nie wolno wykorzystywać, rozpowszechniać,  powielać ani przetwarzać bez wyraźnej zgody Grupy GrECo. 


