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Raport McAfee – „Grand 
Theft Data”
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Wycieki danych 

• Skontaktowano się z 1155 organizacjami (Australia, Kanada, Indie, Nowa 
Zelandia, Singapur, USA, Wielka Brytania)

• W badaniu wzięli udział przedstawiciele 522 firm które
doświadczyły wycieku danych (co najmniej jednego)

• Średnie (1000 – 5000 pracowników) i duże organizacje (ponad 5000 
pracowników)

Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015
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Wyniki raportu
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Wykradane informacje:

• Dane dotyczące klientów

• Dane dotyczące pracowników

• Własność intelektualna

• Dane dotyczące kart kredytowych

• Pozostałe dane finansowe



506.2017

Wyniki raportu – źródła wycieku
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Z poza firmy -
57%Z wewnątrz -

świadome 
działanie -

22%

Z wewnątrz -
nieświadome 

działanie -
21%
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Wyniki raportu
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Ataki z wewnątrz organizacji:

• Głównie dane pracowników 

• Znaczna część danych wykradziona za 

pomocą środków fizycznych (dyski USB, 

laptopy)

• 70% danych to pliki Microsoft Office, txt, CSV, 

pdf

Ataki z poza organizacji:

• Głównie dane klientów 

• Wyciek głównie przez WWW, FTP ale też P2P, 

SSH czy IM

• Różne metody ukrywania wycieku: 

szyfrowanie, kompresja, obfuskacja, 

steganografia
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Wyniki raportu
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Media fizyczne

Metoda wycieku Atak z wewnątrz Atak z zewnątrz

Laptop/Tablet 11% 13%

Pendrive/Dysk USB 15% 8%

Smartfon 3% 6%

Wydruk 3% 4%

CD/DVD 4% 4%

Mikrofon/Kamera 2% 4%

Faks 2% 3%
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Wyniki raportu
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Media elektroniczne

Metoda wycieku Atak z wewnątrz Atak z zewnątrz

WWW 15% 16%

FTP 11% 15%

Email 10% 10%

p2p 6% 4%

SSH/VPN 3% 6%

Windows Mngmt (WMI) 7% 5%

Obrazy i Wideo 6% 5%

Routing Control Packets 3% 4%

VoIP 3% 4%

Instant Messaging 3% 3%

Remote Dektop 2% 3%
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Wyniki raportu
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Wykrywanie wycieku   ~ 50% / 50%

Zespoły ds. bezpieczeństwa wewnątrz 

organizacji

Grupy zewnętrzne

Hakerzy Przestępczość zorganizowana i aktywiści

Wycieki inicjowane przez pracowników Kradzione obrazy

Kradzież laptopów i dysków USB Kradzione wideo

Wycieki danych od kontrahentów

Wydruki, CD/DVD, smartfony
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Wyniki raportu
Raport McAfee – „Grand Theft Data” – 09.2015

Publicznie ujawnione wycieki danych:

68%
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GDPR – General Data 
Protection Regulation
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GDPR – General Data Protection Regulation

Dane podlegające ochronie:

• Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie fizycznej, 

np.:

- Imię i nazwisko - Adres prywatny i/lub służbowy

- PESEL - Dane genetyczne i biometryczne

- Płeć - Numer telefonu prywatny i/lub służbowy 

- Data urodzenia - Adres email prywatny i/lub służbowy

- Stan cywilny - Orientacja seksualna 

- Obywatelstwo - Dane dotyczące rasy, wyznania i pochodzenia etnicznego

- Adres IP - Poglądy polityczne

- Zdjęcie - Dane dotyczące dzieci

- Dane medyczne
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GDPR – General Data Protection Regulation

Przetwarzanie danych osobowych:

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych (…) w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Przykładowe operacje:

• Zbieranie danych

• Utrwalanie danych 

• Organizownaie danych

• Porządkowanie danych

• Przechowywanie dnaych

• Adaptacja lub modyfikowanie 

• Pobieranie i przeglądanie danych 

• Wykorzystywanie danych

• Przesyłanie danych

• Rozpowszechnianie danych

• Dopasowywanie lub łączenie

• Ograniczanie danych 

• Usuwanie lub niszczenie
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GDPR – General Data Protection Regulation

Przykładowy sposób wdrażania GDPR:

1. Ocena istniejącego środowiska:

• Jaki jest cel zbierania/przetwarzania danych osobowych?

• Gdzie dane są przetwarzanie i przechowywane (stacje robocze, bazy danych, dyski sieciowe, 

dyski w chmurze, poczta elektroniczna …)?

• Czy dane są przechowywane wyłącznie w niezbędnej ilości kopii?

• Jakiego rodzaju procesy i technologie są obecnie wykorzystywane do ochrony danych? 

2. Analiza i rekomendacje bazujące na ocenie środowiska: 

• Nowe procesy

• Zmiany w środowisku IT

• Nowe technologie

• Nowa dokumentacja: Polityki i procedury ochrony danych osobowych, rejestry czynności 

przetwarzania, zasady postępowania z danymi

3. Wdrożenie rekomendowanych procesów i technologii

4. Regularna weryfikacja zgodności z wdrożonymi procesami
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Krok 1 : Ocena istniejącego środowiska

Wykrywanie miejsc przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

- Stacje robocze 

- Poczta elektroniczna

- Bazy danych

- Dyski sieciowe 

- Dane w chmurze

- MS Sharepoint

McAfee DLP Discover

McAfee Cloud Data Protection

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Wektory ataku

Urządzenia mobilne i 

usługi biurowe 

Cloud Storage Bazy danych

DB DB

SaaS Services Apps i API

DB DB

Uprawnienia

Cloud ServicesPrzypadkowa utrata 

urządzeń

Kanały wycieku danych

Naruszenia polityk Malware (APT) Zagrożenia 

wewnętrzne

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Artykuł 34

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której 

dane dotyczą, o takim naruszeniu. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących przypadkach:

a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały 

zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie 

jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych 

danych osobowych; 

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Krok 2 : Podstawowe zabezpieczanie danych 

- Utrata urządzenia:

- Szyfrowanie dysków stacji roboczych i laptopów

- Szyfrowanie dysków USB/pendrive

- Wyciek danych: 

- Szyfrowanie plików

- Szyfrowanie poczty 

- Polityki bezpieczeństwa

- Szkolenia użytkowników
McAfee File and 
Removable Media 
Protection 

McAfee Drive Encryption

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Krok 3 : Zaawansowane zabezpieczanie danych 

- Zabezpieczanie baz danych:

- Weryfikacja praw dostępu

- Kontrola podatności 

- Logowanie dostępu do danych

- Wykrywanie nieprawidłowości

- DLP – zagrożenia wewnętrzne

- Kontrola danych przesyłanych przez nieautoryzowane kanały (np. Gmail, screenshot, wydruk)

- Przetwarzanie danych osobowych przez osoby nieuprawnione

- Składowanie danych w miejscach/systemach niezgodnych z politykami

McAfee DLP

McAfee Database 
Security

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Artykuł 5

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

(…)

2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie 

wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”). 

Artykuł 24

Obowiązki administratora

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator 

wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby 

poddawane przeglądom i uaktualniane. 

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Krok 4 : Zarządzanie, raportowanie i komunikacja z organem nadzorczym

- Ciągłe monitorowanie stanu środowiska i sposobu działania wdrożonych zabezpieczeń

- Ciągłe monitorowanie przestrzegania wdrożonych polityk przetwarzania danych 

- Zbieranie i przechowywanie zdarzeń związanych  z bezpieczeństwem środowiska 

- Wsparcie procesu zgłoszenia wycieku danych

- Raportowanie stanu zgodności z GDPR

McAfee SIEM

McAfee ePO McAfee DLP Discover

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?
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Krok 5 : Zaawansowane zabezpieczanie infrastruktury IT

- Antymalware dla stacji roboczych

- Zabezpieczenie podstawowych kanałów komunikacji z Internetem: IPS, WebGateway

- Zabezpieczenie środowisk serwerowych (w tym wirtualnych)

McAfee IPS McAfee Endpoint Security

McAfee WebGateway

Jak McAfee może pomóc we wdrożeniu GDPR?

McAfee Advanced Threat
Defense
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