Aktuális hírlevelünkben az elmúlt hónapok internethez kapcsolódó híreiből készítettünk összesítőt, melyek
forrása a Police.hu oldalon találhatók.

HEKKEREK A RENDŐRSÉGEN
A rendőrség hekkereket is alkalmaz egy ügy sikeres felderítése érdekében. Az eddigi legnagyobb kibercsalás értéke 8 milliárd forintnyi volt, a zsaruk azonban visszaszerezték a pénzt. Bővebben...

CSALÓK A VILÁGHÁLÓN
Digitális higiénia. Ezzel a névvel indított hat héten át tartó kampányt az Interpol az online bűnözés visszaszorítása
érdekében. Bővebben...

SZÁMÍTÓGÉPÜNK VÉDELME
Az internet használata során számos veszély fenyegeti a felhasználókat és számítógépeiket. Ezekkel szemben a
megfelelő biztonsági intézkedésekkel és magatartási szabályok tudatos betartásával lehet védekezni. Bővebben...

MOBILESZKÖZÖK BIZTONSÁGA
A mobileszközök (okostelefon, tablet) jelentősen megkönnyítik mindennapjainkat. Mivel nem csak otthon vagy
munkahelyünkön használjuk, így nagyobb a kockázata, hogy illetéktelen kezekbe kerül. Bővebben...

GROOMING: RAGADOZÓK A KIBERTÉRBEN
A grooming angol kifejezést arra a jelenségre használják, amikor egy felnőtt az interneten keresztül ismerkedik
meg egy gyermekkel szexuális kapcsolat céljából. Az elkövetők legtöbbször barátságot vagy szerelmet színlelve
cserkészik be a gyerekeket, hogy érzelmileg kötődve hozzájuk bármire ki tudják használni őket. Bővebben...
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Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a csalási módszerek és trükkök változásaira és aktuális
trendjeire. A történetek megismerése segíthet iránymutatást adni a jövőben kialakuló hasonló bűncselekmények kivédésére.
A fenti bűncselekményeket, az áldozattá válást egészséges bizalmatlansággal, odafigyeléssel
meg lehet előzni!
Az e-mailen, SMS-en és telefonon keresztüli csalások nagyon gyakori visszaélési formákká váltak. A hazai hitelintézetek rendkívül fejlett rendszerekkel védekeznek a csalókkal szemben, emellett folyamatosan figyelmeztetik az ügyfeleiket, hiszen a támadások kivédésében nekik is feladatuk, felelősségük van.
Magyarország egyik legnagyobb kereskedelmi bankja a következő tanácsok megfogadására kér mindenkit azért, hogy hatékonyabban óvhassák meg adataikat és bankszámláikat is.
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