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Ujawnienie 498,908 kont VPN na 12,856 urządzeniach

• Baza dostępna w DarkNecie
• CVE 2018-13379 (CVSS 9.8)
• Wpisy z 2020 roku
• Nie ma urządzeń z PL  - jednak są

• Ile kont jeszcze zostało przejętych?
• Ile kont jest jeszcze dostępnych po 

aktualizacji systemu ale bez zmienianych 
haseł?



Aktualizacja do Apple iOS 14.8, macOS 11. i watchOS 7.6.2

W sumie news dnia to nie jest, ale …
Adresuje przynajmniej jedną dziurę umożliwiającą propagację Pegasusa

Sprawdź czy Twoje urządzenie jest celem – Mobile Vertification Toolkit



COVID  19 – fałszywe certyfikaty

250 PLN
Sprzedaż przez Telegram/Whatsup
Wpis do Internetowego Konta Pacjenta jako zaszczepiony preparatem firmy Johnson & Johnson

Przekazanie danych osobowych: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia i PESEL.
Warto pamiętać:
• Kupujący i Sprzedający popełnia przestępstwo

Wcześniej: sprzedaż w DarkNet.



ProtonMail – zmiana polityki

ProtonMail zmienił zapis w polityce bezpieczeństwa z “by default, we do not keep any IP logs 

which can be linked to your anonymous email account.” na “ProtonMail is email that respects 

privacy and puts people (not advertisers) first.”



SEC nakłada kary na firmy za brak dbałości o  Cybersecurity

8 firm zapłaci kary: Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC, Cetera 

Financial Specialists LLC, Cetera Advisors LLC, and Cetera Investment Advisers LLC (collectively, 

the Cetera Entities); Cambridge Investment Research Inc. and Cambridge Investment Research 

Advisors Inc. (collectively, Cambridge); and KMS Financial Services Inc. (KMS).

Cetera Entities, pomiędzy listopad 2017 i lipca 2020, konta pocztowe w chmurze ponad  60 

pracowników były przejęte;  ekspozycja danych 4 388 klientów. Konta nie były zabezpieczone 

zgodnie z polityką firmy. Kara 250 000 USD.

Cambridge, pomiędzy styczniem 2018 lipiec 2021, konta pocztowe w chmurze ponad 121  

pracowników były przejęte; ekspozycja danych 2 177 klientów. SECodkrył że na przestrzeni 2018-

2021 firma nie wdrożyła odpowiednich zabezpieczeń. Kara 200 000 USD.

KMS, between pomiędzy  wrześniem 2018 i grudniem 2019, konta pocztowe w chmurze 15 

doradców były przejęte; ekspozycja danych 4 900 klientów. Kara 300 000 USD.


