
Cyberekspres



https://gs.org.pl/incydent-naruszenia-ochrony-danych-osobowych-w-kssip/

https://kssip.gov.pl/?q=node/6909

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-wyciek-wielu-danych-osobowych-studentow-

politechniki-warszawskiej/
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KWIETNIA

Wtorek

• Wyciek z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
• 50 283 rekordy
• Imię, nazwisko, username, hash hasła, email, inne
• Wyciek ze starej bazy szkoleniowej
• Połowę haseł z bazy złamano w czasie krótszym niż doba (pomimo solenia 

hashy)

https://gs.org.pl/incydent-naruszenia-ochrony-danych-osobowych-w-kssip/
https://kssip.gov.pl/?q=node/6909
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-wyciek-wielu-danych-osobowych-studentow-politechniki-warszawskiej/


https://www.cyfrowe.pl/lp/oficjalne-stanowisko-cyfrowe.pl.html
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KWIETNIA

Piątek

• Wyciek z cyfrowe.pl
• Wykradzione zostały adresy email i hashe haseł
• Baza dotyczy 42 968 rekordów email / hash
• W pliku dostępnym w Internecie hasła są już w formie jawnej

https://www.cyfrowe.pl/lp/oficjalne-stanowisko-cyfrowe.pl.html


https://hashes.org/leaks.php?id=5923
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KWIETNIA

Niedziela

• Wyciek z exerion.pl
• 287 019 kont z czego 231 189 było skojarzonych z adresem e-mail 

użytkownika
• Wyciekły loginy, hasze haseł wraz z solą (md5crypt), poprzednie hasze 

haseł (dla większości identyczne jak obecne), imiona i nazwiska, numery 
telefonów 

https://hashes.org/leaks.php?id=5923


https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-incydent-bezpieczenstwa-na-uczelniach-collegium-da-

vinci-i-swps/
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KWIETNIA

Czwartek

• Atak ransomware na Collegium Da Vinci
• Atak ransomware na Uniwersytet SWPS
• Uczelnie informowały pracowników o możliwej trwałej utracie danych

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-incydent-bezpieczenstwa-na-uczelniach-collegium-da-vinci-i-swps/


https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Komunikat-o-mozliwosci-naruszenia-ochrony-danych-osobowych

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-wyciek-wielu-danych-osobowych-studentow-politechniki-

warszawskiej/
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maja

Niedziela

• Ośrodek Kształcenia na Odległość PW
• Wyciekły (za z3s)

• imię i nazwisko, login, hasz hasła, adres e-mail,
• nr telefonu, data i miejsce urodzenia, narodowość, imiona rodziców,
• nazwisko panieńskie matki (prawdopodobnie tylko dla kandydatów 

na studia inżynierskie)
• PESEL, NIP, rodzaj i nr dokumentu tożsamości,
• adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny,
• nazwa ukończonej szkoły średniej, adresy IP logowań
• oraz wiele dodatkowych, mniej istotnych danych.

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Komunikat-o-mozliwosci-naruszenia-ochrony-danych-osobowych
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-wyciek-wielu-danych-osobowych-studentow-politechniki-warszawskiej/
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kwietnia

Na świecie

• Ataki OT:

• Azerbejżan poinformował o atakach na systemy SCADA (Supervisory

Control And Data Acquisition)

• Celem ataków były elektrownie wiatrowe

• Celem były zarówno elektrownie państwowe jak i prywatne

• Analitycy wskazują wykorzystanie narzędzia PoetRAT

• Izrael wysłał oficjalną informację o atakach na systemy SCADA 

• Ataki dotyczyły systemów automatyki wodociągów, ścieków i 

kanalizacji

• Zalecono zmianę haseł, aktualizację oprogramowania i sterowników

• Oficjalnie zaprzeczono, by doszło do szkód

• Zwracano szczególną uwagę na sterowanie automatyką, która 

reguluje ilość chloru dodawanego do wody

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/scadaalert

https://www.securityweek.com/israel-says-hackers-targeted-scada-systems-water-facilities

https://www.securityweek.com/hackers-targeting-azerbaijan-show-interest-scada-systems

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/scadaalert
https://www.securityweek.com/israel-says-hackers-targeted-scada-systems-water-facilities
https://www.securityweek.com/hackers-targeting-azerbaijan-show-interest-scada-systems
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kwietnia

Na świecie

• Grupa APT32 aka OceanLotus uruchomiła kampanię PhantomLance

• Grupa APT32 jest kojarzona z rządem Wietnamu

• Przeprowadzono spearphising na kilkuset użytkowników

• Ofiary otrzymały maile zapraszające do Google Play po pobranie 

złośliwej aplikacji

• APT32 zdołało przemycić złośliwe aplikacje do Google Play

• Aplikacje pozwalają na śledzenie użytkowników telefonów i eksfiltrację

danych

• Pierwsze wiadomości o tej kampanii sięgają lipca 2019, a nawet 

wcześniej roku 2018

• Aby wejść do Google Play APT32:

• Założyło konta deweloperów na Github

• Pierwsze wersje aplikacji nie zawierały malware

https://www.wired.com/story/phantomlance-google-play-malware-apt32/

https://www.kaspersky.com/blog/phantomlance-android-backdoor-trojan/35234/

https://www.wired.com/story/phantomlance-google-play-malware-apt32/
https://www.kaspersky.com/blog/phantomlance-android-backdoor-trojan/35234/


Kwiecień

Na świecie

• W UK Travelex zapłacił 1.84 miliona £ okupu w Bitcoinach grupie 
przestępczej REvil po udanym ataku ransomware Sodinokibi

• Cognizant (duża firma consultingowa) uległ atakowi ransomware

Maze

• Key Ring (cyfrowy portfel) pomylił się w konfiguracji bucketu S3 w 

AWS i wystawił bazę kont z danymi 14 000 000 użytkowników 

aplikacji

• Wyciekły dane osobowe i konta 160 000 użytkowników Nintendo

• Systemy dalej są dziurawe:

• Patche MS – 113 podatności załatane w Patch Tuesday + 

dodatkowo patch Teams

• Oralce – 397 patchy dla 450CVE w ponad 100 produktach

• VMWare wypuścił krytyczne patche dla vCenter, vRealize Log 

Insight, ESXi

• Inni też łatali swoje systemy ;)




