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GUBERNATOR HOCHUL APELUJE DO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 
PODJĘCIE KROKÓW W CELU OCHRONY ICH PRYWATNYCH DANYCH  

  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zachęcani są do edukacji i zabezpieczenia swoich 

danych osobowych w sieci podczas Tygodnia Ochrony Danych Osobowych  
  

Pierwsza stanowa inspektor ds. ochrony prywatności współpracuje z agencjami 
stanowymi w celu podniesienia świadomości i ochrony przed naruszeniem 

danych osobowych  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj kroki, jakie mogą podjąć mieszkańcy stanu 
Nowy Jork, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe w sieci. W ramach obchodów 
Tygodnia Ochrony Danych Osobowych, Stanowe Biuro Usług Informatycznych (State 
Office of Information Technology Services, ITS) połączyło siły z innymi agencjami 
stanowymi, aby promować techniki ochrony prywatnych danych, w tym podnieść 
świadomość na temat schematów phishingu, konieczności używania silnych haseł i 
wykazywania większej ostrożności w stosunku do informacji udostępnianych w 
mediach społecznościowych.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork zbyt często padają ofiarą przestępców internetowych, 
ponieważ nie podejmują podstawowych kroków niezbędnych do ochrony swoich 
danych osobowych”, powiedziała gubernator Hochul. „Podczas Tygodnia Ochrony 
Danych Osobowych zwiększamy świadomość na temat występujących schematów i 
nakłaniamy wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do ochrony siebie i swoich 
danych osobowych, aby nie stali się celem tych pozbawionych skrupułów oszustów”.  
  
Rozpoczynający się 22 stycznia Tydzień Ochrony Danych Osobowych ma na celu 
szerzenie świadomości na temat prywatności osób i organizacji w sieci. Celem jest 
edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zarządzania swoimi danymi 
osobowymi w Internecie oraz pomoc firmom i innym organizacjom w zrozumieniu 
znaczenia ochrony danych ich użytkowników.  
  
W tym roku stan Nowy Jork został nazwany liderem w zakresie ochrony danych 
osobowych przez organizację non-profit o nazwie National Cybersecurity Alliance, 
która promuje cyberbezpieczeństwo, prywatność, edukację i podnoszenie 
świadomości. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla zaangażowania władz stanowych we 



wspieranie zasady, że wszystkie organizacje ponoszą odpowiedzialność za 
odpowiedzialne zarządzanie danymi osobowymi.  
  
W swoim orędziu stanowym gubernator Hochul ogłosiła również zwiększenia inwestycji 
stanowych w inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem, co jeszcze bardziej 
zabezpieczy i ochroni krytyczną infrastrukturę stanu Nowy Jork.  
  
Dyrektor Biura Usług Informatycznych Stanu Nowy Jork, Angelo „Tony” Riddick, 
powiedział: „Pod przewodnictwem gubernator Hochul, stan Nowy Jork kontynuuje 
ochronę danych osobowych i edukację na temat kroków minimalizujących 
cyberzagrożenia, tak aby mieszkańcy stanu Nowy Jork nie padali ofiarą złodziei 
danych. W jeszcze bardziej połączonym świecie, gdy pracownicy nadal korzystają ze 
zdalnych narzędzi, Krajowy Tydzień Ochrony Danych przypomina nam o skutecznych 
krokach, które musimy podjąć, aby chronić nasze informacje i zachować czujność 
wobec cyberprzestępczości”.  
  
W ramach ogólnostanowych wysiłków mających na celu ochronę przed potencjalnymi 
naruszeniami danych osobowych, gubernator Hochul mianowała Michele Jones na 
stanowisko pierwszej w historii główną inspektor ds. prywatności danych w Stanowym 
Biurze Usług Informatycznych. Będzie ona odpowiedzialna za stanową strategię w 
zakresie ochrony osobowych i poufnych danych mieszkańców stanu Nowy Jork w 
obliczu wzrostu oferty usług cyfrowych oraz nowych przepisów i regulacji dotyczących 
prywatności danych osobowych.  
  
Główna inspektor ds. prywatności danych w Biurze Usług Informatycznych, 
Michele Jones, powiedziała: „W obliczu przyjęcia przez stan nowych standardów 
ochrony danych, jestem bardzo podekscytowana możliwością kierowania i 
koordynowania wysiłków stanu Nowy Jork w zakresie prywatności danych. Podczas 
Tygodnia Ochrony Danych Osobowych i każdego dnia będę stale zachęcała 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do zachowania czujności w zakresie 
osobistego bezpieczeństwa w sieci i stosowania się do naszych najlepszych praktyk i 
wskazówek”.  
  
Aktywność w sieci generuje ogromne ślady danych. Strony internetowe, aplikacje i 
serwisy gromadzą informacje o zachowaniach, zainteresowaniach i zakupach, a także 
inne wrażliwe dane, takie jak numery ubezpieczenia społecznego i prawa jazdy lub 
informacje o stanie zdrowia.  
  
Brak odpowiednich zabezpieczeń może spowodować, że informacje te zostaną 
ujawnione i zwiększy się prawdopodobieństwo, że dostaną się w niepowołane ręce. 
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą chronić swoje wrażliwe dane osobowe poprzez:  
  

• Zachowanie ostrożności w przypadku niechcianych wiadomości e-
mail i telefonów z prośbą o podanie danych osobowych. Nigdy nie 
udostępniaj danych osobowych, takich jak numer ubezpieczenia 
społecznego, w odpowiedzi na obcą wiadomość e-mail lub telefon. Jeśli 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-states-major-investments-cybersecurity-initiatives&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3506fa455dc14779bbeb08dafb060fb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098300711156459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XPdBEsZeasARLSW%2F2QsLTKscAPn2vreaefd%2F79i1678%3D&reserved=0


wiadomość e-mail lub telefon pochodzi od firmy, z którą prowadzisz 
interesy, zadzwoń w pierwszej kolejności do niej, aby potwierdzić 
wiarygodność prośby.  

• Zapewnienie aktualizacji urządzeń. Włącz automatyczne aktualizacje 
dla swoich urządzeń i aplikacji, w tym urządzeń mobilnych. Korzystaj z 
zabezpieczeń wbudowanych w urządzenie, takich jak kod dostępu, oraz 
używaj programów, które szyfrują dane i zdalnie usuwają zawartość w 
przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.  

• Zachowanie ostrożności w przypadku korzystania hotspotów Wi-Fi. 
Publiczne hotspoty bezprzewodowe mogą nie być bezpieczne i mogą 
potencjalnie umożliwić innym monitorowanie aktywności online, 
zwłaszcza jeśli jest ona niezaszyfrowana – upewnij się, że połączenie z 
Twoją witryną jest bezpieczne, a dla dodatkowej ochrony użyj wirtualnej 
sieci prywatnej (VPN).  

• Ograniczenie danych osobowych gromadzonych przez aplikacje 
mobilne. Ogranicz dane, na których zbieranie pozwalasz, do 
niezbędnego minimum, np. ograniczając usługi lokalizacyjne do „tylko 
podczas korzystania z aplikacji” i nie pozwalając na udostępnianie 
osobom trzecim danych osobowych, takich jak e-mail. Przed pobraniem 
weź pod uwagę politykę prywatności danej aplikacji.  

• Zachowanie ostrożności wobec informacji udostępnianych w 
mediach społecznościowych. Unikaj zamieszczania daty urodzenia, 
numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz zdjęć przedstawiających 
Twoją pracę lub zainteresowania. Informacje te mogą często być 
wykorzystane do ustalenia odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa 
używane do resetowania haseł i mogą być wykorzystywane przez 
oszustów chcących uzyskać dostęp do kont i informacji osobistych.  

• Używanie silnych haseł. Twórz różne i skomplikowane hasła dla 
każdego konta. Rozważ użycie haseł składających się z wielu krótkich 
słów, które są łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia przez 
komputer, jak np. „prawidłowy-koń-bateria-zszywka!”. Rozważ użycie 
menedżera haseł, który może pomóc w generowaniu i bezpiecznym 
przechowywaniu haseł.  

• Używanie trudnych do odgadnięcia odpowiedzi na pytania 
bezpieczeństwa. Wybierz pytania bezpieczeństwa z odpowiedziami, 
których nie można odgadnąć lub znaleźć poprzez przeszukiwanie 
mediów społecznościowych lub Internetu.  

• Używanie uwierzytelniania wieloelementowe w celu uzyskania 
dostępu do kont. Hasło i inny element, np. kod z aplikacji w telefonie, 
znacznie utrudniają włamanie na konto.  

• Znajomość schematów phishingu. Nie klikaj linków, nie pobieraj plików 
ani nie otwieraj załączników w wiadomościach e-mail od nieznanych 
nadawców. Otwieraj załączniki tylko wtedy, gdy na nie czekasz, a ich 
zawartość jest znana.  
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Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Colin Ahern, powiedział: „Stan Nowy Jork pod 
kierownictwem gubernator Hochul przyjmuje rolę lidera w dziedzinie prywatności i 
cyberbezpieczeństwa. Przedstawione zalecenia mogą pomóc mieszkańcom stanu 
Nowy Jork w ochronie ich prywatnych danych”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy 
Jork, Amanda Hiller, powiedziała: „Stosując zaawansowane szyfrowanie, zapory 
sieciowe, systemy wykrywania włamań i inne środki bezpieczeństwa, Departament 
Podatków Stanu Nowy Jork chroni poufne dane i integralność swoich systemów, ale 
bardzo ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork stosowali się do 
powyższych wskazówek, które pomogą ochronić ich wrażliwe dane osobowe przed 
cyberprzestępcami”.  
  
Kierownik Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Obchodząc Dzień Ochrony Danych Osobowych, musimy pamiętać o tym, jak ważna 
jest czujność w ochronie naszych danych osobowych i finansowych w dzisiejszym 
połączonym, cyfrowym społeczeństwie. Departament Usług Finansowych (Department 
of Financial Services, DFS) będzie nadal wytyczać standardy w zakresie wymagań 
dotyczących cyberbezpieczeństwa i najlepszych praktyk dla sektora finansowego, aby 
wzmocnić naszą obronę przed cyberatakami i zabezpieczyć dane podmiotów objętych 
nadzorem”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Wszyscy jesteśmy na co dzień tak bardzo uzależnieni od naszej 
technologii, a utrata dostępu do kont lub kradzież danych osobowych w wyniku 
nieuczciwego postępowania może być niezwykle uciążliwa. Podejmując kilka prostych 
kroków, możemy uchronić nasze prywatne informacje przed naruszeniem i 
podatnością na cyberprzestępstwa. Drobna uciążliwość związana z posiadaniem 
różnych silnych haseł jest warta spokoju ducha, który daje świadomość, że zrobiliśmy 
to, co możemy, aby nasze konta były bezpieczne”.  
 
Sekretarz Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Konsumenci z roku na rok coraz 
częściej korzystają z rynku cyfrowego, aby kupić najbardziej podstawowe towary i 
usługi. Ważne jest, aby pamiętać, że wygoda zakupów online wiąże się z 
nieodłącznym ryzykiem konfrontacji z cyberprzestępcami, którzy czają się w sieci, 
chcąc ukraść pieniądze i Twoją tożsamość dla swoich korzyści. Dziś obchodzimy 
Krajowy Dzień Ochrony Danych Osobowych przypominając mieszkańcom stanu Nowy 
Jork o konieczności ochrony ich prywatności w sieci. Nawet małe kroki, takie jak częsta 
zmiana hasła, w znaczący sposób świadczą o zachowaniu czujności w udaremnianiu 
cyberprzestępstw i kradzieży tożsamości”.  
  
Informacje na temat Tygodnia Ochrony Danych Osobowych  
Tydzień Ochrony Danych Osobowych wziął swój początek od Dnia Ochrony Danych 
Osobowych w USA i Kanadzie w styczniu 2008 r., który był wzorowany na obchodach 
Dnia Ochrony Danych Osobowych w Europie. Dzień Ochrony Danych Osobowych 
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upamiętnia podpisanie 28 stycznia 1981 r. konwencji nr 108, pierwszego prawnie 
wiążącego traktatu międzynarodowego dotyczącego prywatności i ochrony danych.  
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