
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/20/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנער האקול מוטיגט ניו יארקער צו אונטערנעמען שריט צו היטן אויף זייער פריוואטע  

 אינפארמאציע  
  

דורכאויס 'אינפארמאציע פריוואטקייט וואך' זענען ניו יארקער געמוטיגט צו לערנען און צו באשיצן  
 זייער פערזענליכע אינפארמאציע פון פארעפנטליכט ווערן אויף די אינטערנעט 

  
סטעיט'ס ערשטע טשיעף ּפרייוועסי אפיסער שטעלט זיך צוזאם מיט סטעיט אגענטורן צו פארמערן  

 אויפמערקזאמקייט; היטן פערזענליכע אינפארמאציע פון ארויסרינען  
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט שריט וואס ניו יארקער קענען אונטערנעמען צו באשיצן  
זייער פערזענליכע אינפארמאציע פון ארויסרינען אויף די אינטערנעט. אפצייכענענדיג די 'אינפארמאציע  

 Office of) פריוואטקייט וואך' האט די סטעיט'ס אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע סערוויסעס
Information Technology Services, ITS זיך צוזאמגעשטעלט מיט אנדערע סטעיט אגענטורן צו )

באקאנט מאכן די פובליק מיט וועגן וויאזוי צו באשיצן פערזענליכע אינפארמאציע, אריינרעכענענדיג  
עסווארדס און זיך אויפמערקזאם מאכן מענטשן איבער 'פישינג' שווינדלערייען, צו נוצן שטארקע פ 

 אויפצופירן מער פארזיכטיג מיט אינפארמאציע וואס ווערט מיטגעטיילט אויף סָאושעל מידיע.  
  

"צו אפט פאלן ניו יארקער קורבנות צו קרימינאלן אויף די אינטערנעט ווייל זיי נעמען נישט אונטער די  
האט  ענליכע אינפארמאציע", פונדאמענטאלע שריט וואס פעהלן זיך אויס צו באשיצן זייער פערז 

"דורכאויס די אינפארמאציע פריוואטקייט וואך פארמערן מיר די  גאווערנער האקול געזאגט.
אויפמערקזאמקייט פון מענטשן איבער אזעלכע שווינדלערייען, און מיר מוטיגן אלע ניו יארקער צו  

ן פון ווערן געציהלט דורך די  באשיצן זיך און זייער פערזענליכע אינפארמאציע כדי זיך צו פארמייד
 געוויסנלאזע פארשוינען."  

  
מיט די ציהל צו פארמערן די   22די אינפארמאציע פריוואטקייט וואך הויבט זיך אן יאנואר 

אויפמערקזאמקייט פון מענטשן און ארגאניזאציעס איבער פריוואטקייט אויף די אינטערנעט. די ציהל איז  
ר וויאזוי זיך אויפצופירן מיט זייער פערזענליכע אינפארמאציע אויף די צו אויפקלערן די פובליק איבע

אינטערנעט און צו העלפן ביזנעסער און אנדערע ארגאניזאציעס פארשטיין די וויכטיגקייט פון היטן אויף 
 די אינפארמאציע פון זייערע קליענטן.  

  
אינפארמאציע פריוואטקייט דורך די   די יאר איז ניו יארק סטעיט באצייכנט געווארן אלץ א פירער אין

פרַאפיט -(, א נָאנNational Cybersecurity Allianceנאציאנאלע סייבער סעקיוריטי אליאנס ) 
ארגאניזאציע וואס ארבעט פאר סייבער זיכערהייט, פריוואטקייט, אויפקלערונג און אויפמערקזאמקייט. 

ייט אין שטיצע פון די פרינציפ אז אלע די באצייכענונג אנערקענט די סטעיט'ס איבערגעגעבנק
 ארגאניזאציעס טיילן מיט די אחריות צו זיין פאראנטווארטליכע שומרים פון פערזענליכע אינפארמאציע.  

  



סייבער  גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט א פארברייטערונג פון סטעיט אינוועסטירונגען אין
איר 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע וועלכע וועלן נאך מער פארזיכערן און  אין סעקיוריטי אינציאטיוון

  באשיצן ניו יארק'ס קריטישע אינפראסטרוקטור.
  

ITS  ,ווערנער  "אונטער גאטשיעף אינפארמאציע אפיסער ענדזשעלָאו "טָאוני" רידיק האט געזאגט
האקול'ס פירערשאפט זעצט ניו יארק סטעיט פאר צו היטן אויף פערזענליכע אינפארמאציע און 

אויפקלערן מענטשן איבער שריט וואס זיי קענען אונטערנעמען צו פארקלענערן די סייבער סכנות צו  
ווערט נאך מער   פארמיידן פון ניו יארקער צו פאלן א קורבן צו אינפארמאציע גנבים. אין א וועלט וואס

פארבינדן אין א צייט ווען די ארבעטסקראפט זעצט פאר צו נוצן כלים צו ארבעטן פונדערווייטנס, קומט די  
נאציאנאלע אינפארמאציע פריוואטקייט וואך אונז צו דערמאנען פון די ווירקזאמע שריט וואס מיר מוזן  

 אכזאם קעגן סייבער פארברעכנס." אונטערנעמען צו באשיצן אונזער אינפארמאציע און בלייבן וו
  

אלץ טייל פון די באמיאונגען איבער די גאנצע סטעיט צו באשיצן קעגן פאטענציאלע אינפארמאציע  
ליעקס, האט גאווערנער האקול באשטימט מישעל דזשָאונס אלץ די סאמע ערשטע טשעיף פרייוועסי  

סערוויסעס. זי איז פאראנטווארטליך צו  אפיסער אין די סטעיט אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע 
פאראויס טרייבן די סטעיט'ס סטראטעגיע מיטן באשיצן די פערזענליכע און געהיימע אינפארמאציע פון  

ניו יארקער אין מיטן פון אן אויפשטייג אין דיגיטאלע סערוויסעס וואס ווערן געאפפערט און נייע 
 ציעס.  אינפארמאציע פריוואטקייט געזעצן און רעגולא

  
ITS  ,איך בין זייער באגייסטערט איבער די  טשעיף ּפרייוועסי אפיסער מישעל דזשָאונס האט געזאגט"

געלעגנהייט צו אנפירן און קאארדינירן ניו יארק'ס באמיאונגען ארום אינפארמאציע פריוואטקייט אין די  
צייט וואס ניו יארק האנדלט מיט נייע און ארויסקומענדע פריוואטקייט סטאנדארטן. דורכאויס  

וועל איך פארזעצן צו מוטיגן אלע ניו יארקער צו   –  און יעדן טאג –אינפארמאציע פריוואטקייט וואך 
בלייבן וואכזאם מיט זייער פערזענליכע זיכערהייט אויף די אינטערנעט און נאכפאלגן אונזערע עצות און  

 רעקאמענדאציעס."  
  

אינטערנעט אקטיוויטעטן לאזן איבער אסאך אינפארמאציע. וועבזייטלעך, עפס און סערוויסעס זאמלען  
רמאציע איבער די וועג וויאזוי זייערע באניצער פירן זיך אויף, זייערע אינטערעסן און איינקויפונגען אינפא

און אזוי אויך אנדערע עמפינדליכע אינפארמאציע ווי סָאושעל סעקיוריטי און דרייווער'ס לייסענס נומערן 
  אדער געזונטהייט אינפארמאציע.

  
מיטלען קען איבערלאזן די אינפארמאציע אויפגעדעקט און    נישט אונטערנעמען גענוג באווארענונג

פארגרעסערן די אויסזיכטן אז עס וועט אריינפאלן אין די נישט ריכטיגע הענט. ניו יארקער קענען האלטן  
 זייערע עמפינדליכע פערזענליכע אינפארמאציע פריוואט און פארזיכערט דורכן:  

  
לעפאן רופן וועלכע בעטן פאר  פארדעכטיגן אומגעבעטענע אימעילס און טע •

טיילט נישט מיט קיין פערזענליכע אינפארמאציע, ווי   פערזענליכע אינפארמאציע.
למשל אייער סָאושעל סעקיוריטי נומער, אין ענטפער צו אן אומגעבעטענע אימעיל אדער  
טעלעפאן קָאל. אויב די אימעיל אדער טעלעאפן רוף גיבט זיך אן צו קומען פון א פירמע 

 יט וועם איר האט ביזנעס, רופט זיי אן קודם צו פעסטשטעלן אז עס קומט פון זיי. מ

שטעלט אן אייערע כלים און אפליקאציעס זיך צו    האלטן כלים אּפדעיטעד.  •
אויטאמאטיש אפדעיטען, אריינרעכענענדיג טעלעפאנען. נוצט זיכערהייט פיטשעווקעס 

ום ביישפיל א קאוד, און אזוי אויך  וועלכע זענען אריינגעבויט אין אייער כלי, צ
פראגראמען וועלכע באהאלטן אינפארמאציע און מעקט אויס אינהאלט פונדערווייטנס  

 אויב די כלי ווערט פארלוירן אדער געגנב'ט. 
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פיי הַאטספַאטס קענען זיין -פובליק וויי. פיי הַאטסּפַאטס-זיין פארזיכטיג מיט וויי •
אומפארזיכערט און מעגליך ערלויבן אנדערע צו זעהן אייערע אינטערנעט אקטיוויטעטן, 

מאכט זיכער אז אייער פארבינדונג צו   —באזונדערס אויב עס איז נישט ענקריפטעד 
 . VPNוועבזייטלעך איז פארזיכערט, און פאר באזונדערע שוץ נוצט א  

  עניצן פערזענליכע אינפארמאציע וואס ווערט געזאמלט דורך טעלעפאן עּפס. באגר •
באגרעניצט די אינפארמאציע וואס איר ערלויבט עפס צו זאמלען צו די מינימום וואס  

פעהלט זיך אויס, צום ביישפיל דורכן באגרעניצן סערוויסעס וועלכע נוצן אייער לאקאציע  
יר עפנט די עפ און נישט ערלויבן פערזענליכע  צו קענען צוקומען דערצו נאך ווען א

אינפארמאציע ווי אימעיל צו מיטגעטיילט ווערן צו דריטע פארטייען. קוקט איבער די  
 עפ'ס פריוואטקייט פאליסי בעפארן עס דַאונלָאודען.  

האלט זיך  זיין פארזיכטיג איבערן מיטטיילן אינפארמאציע אויף סָאושעל מידיע. •
צוריק פון פארפענטליכן אייער געבורטס דאטום, טעלעפאן נומערן, היים אדרעסן אדער  
בילדער וועלכע קענען ארויסגעבן אייער באשעפטיגונג אדער הַאביס. די אינפארמאציע  

די ענטפערס צו זיכערהייט פראגן וועלכע ווערן  קען אפט גענוצט ווערן צו אנטפלעקן
גענוצט צו מאכן נייע פעסווארדס, און זיי קענען גענוצט ווערן דורך שווינדלער וועלכע  

 זוכן צו צוקומען צו אקאונטס און צו פערזענליכע אינפארמאציע.  

. מאכט אן אנדערע, קאמפליצירטע פעסווארד פאר יעדע  נוצן שטארקע ּפעסווארדס •
קאונט. נעמט אין באטראכט צו נוצן פאר די פעסווארד א געמיש פון עטליכע קורצע  א

ווערטער וואס זענען גרינג צו געדענקען אבער שווער פאר א קאמפיוטער צו צוטרעפן,  
". נעמט אין באטראכט צו נוצן א  !Correct-Horse-Battery-Stapleצום ביישפיל "

גיבט ארויס און לייגט זיכערערהייט אוועק   'פעסווארד מענעדזשער' פראגראם וואס 
 פעסווארדס.  

וועהלט אויס   נוצן זיכערהייט פראגן מיט ענטפערס וואס זענען שווער צו צוטרעפן. •
זיכערהייט פראגן מיט ענטפערס וועלכע קענען נישט צוגעטראפן ווערן דורכן דורכזוכן 

 סָאושעל מידיע אויף די אינטערנע.  

רפן אריבערגיין מערערע שטאפלען פון פעסטשטעלונג צו  נוצן די אפציע צו דא •
א פעסווארד און נאך א שטאפל חוץ פון דעם, צום  קענען צוקומען צו אקאונטס. 

ביישפיל א קָאוד פון אן עפ אויף אייער טעלעפאן, מאכט דאס פיל שווערער פאר אייער  
 אקאונט צו געהעקט ווערן. 

דרוקט נישט אויף לינקס, דַאונלָאודט  .  'פישינג' שווינדלערייעןזיין אוימערקזאם פון  •
נישט קיינע פיילס און עפנט נישט בייגעלייגטע פיילס צו אימעילס פון אומבאקאנטע  

מקורות. עפנט נאר בייגעלייגטע פיילס אויב איר ערווארט זיי צו באקומען און די 
  אינהאלט דערפון איז באקאנט. 

  
"ניו יארק נעמט א פירערשאפט ראלע אין  , טשיעף סייבער אפיסער קאלין אהערן האט געזאגט

פריוואטקייט און סייבער סעקיוריטי אונטער גאווערנער האקול'ס אנווייזונג. די צוגעשטעלטע 
  רעקאמענדאציעס קענען העלפן ניו יארקער באשיצן זייער פריוואטע אינפארמאציע."

  
 Department ofן און פינאנץ )צייטווייליגע קאמישאנער פון די סטעיט דעּפארטמענט פון שטייער

Taxation and Finance ,דורכן נוצן ענקריפשען, 'פייערווָאלס',  (, אמענדע הילער, האט געזאגט"
סיסטעמען וואס כאפן אויף אריינדרינגער און אנדערע זיכערהייט מאסנאמען, היט די ניו יארק סטעיט  

שטייער דעפארטמענט אויף געהיימע אינפארמאציע און אויף די שטאנדהאפטיגקייט פון אירע 
זאלן אויספאלגן די אויבערשטע אנווייזונגען צו   סיסטעמען, אבער עס איז קריטיש אז אלע ניו יארקער

  העלפן באשיצן זייער עמפינדליכע פערזענליכע אינפארמאציע פון סייבער קרימינאלן." 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOPqw3Uqe0Jo&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3506fa455dc14779bbeb08dafb060fb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098300711156459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q9ekoG0OtP9Nk4dgwyknyN8PjKmN5bBxvg9hWfvHZM0%3D&reserved=0


 Department ofסּוּפעראינטענדענט פון די סטעיט דעּפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס )
Financial Services, DFSאזוי ווי מיר צייכענען אפ עזאגט, (, עידריען א. העריס, האט ג"

אינפארמאציע פריוואטקייט טאג, מוזן מיר געדענקען די וויכטיגקייט פון זיין געווארנט צו באשיצן אונזער  
פערזענליכע און פינאנציעלע אינפארמאציע אין די היינטיגע פארבינדענע דיגיטאלע געזעלשאפט. די  

DFS די לאנד מיט סייבער סעקיוריטי פאדערונגען און הויכע   וועט פארזעצן צו שטיין אין שפיץ פון
סטאנדערטן פאר די פינאנציעלע סעקטאר צו פארשטערקערן אונזערע שוץ מיטלען קעגן סייבער סכנות  

  און צו היטן אינפארמאציע ביי רעגולירטע קערפערשאפטן."
  

 Division of Homelandדיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
Security and Emergency Services ,מיר זענען  ( קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט געזאגט"

אלע אזוי אנגעוויזן אויף אונזער טעכנאלאגיע יעדן טאג, און פארלירן צוטריט צו אקאונטס אדער האבן 
אומאנגענעם. דורכן פערזענליכע אינפארמאציע געגנב'ט אין א בייזווייליגע אקט קען זיין גאר 

אונטערנעמען אפאר איינפאכע שריט קענען מיר פארמיידן אונזער פערזענליכע אינפארמאציע פון ווערן 
ארויסגערינען און אפן צו סייבער פארברעכן. די נישטיגע אומבאקוועמליכקייט פון האבן פארשידענע  

ט געטוהן אלעס וואס איר קענט טוהן צו  שטארקע פעסווארדס איז ווערט די רואיגקייט צו וויסן אז איר הא 
   האלטן אייערע אקאונטס פארזיכערט."

 
"מענטשן נוצן די דיגיטאלע מארקעט  סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 

פלאץ מער און מער יעדעס יאר צו קויפן פונדאמענטאלע פראדוקטן און סערוויסעס. עס איז וויכטיג צו  
אז די באקוועמליכקייט פון איינקויפן אויף די אינטערנעט קומט מיט א באגלייטע סכנה פון געדענקן 

סייבער קרימינאלן וועלכע לאקערן אויף די אינטערנעט זוכנדיג צו גנבנ'ען געלט און אייער אידענטיטעט  
ג דורכן פאר זייער בענעפיט. היינט צייכענען מיר אפ די נאציאנאלע אינפארמאציע פריוואטקייט טא

דערמאנען ניו יארקער צו היטן אויף זייער פריוואטקייט אויף די אינטערנעט. אפילו קליינע שריט ווי טוישן 
פעסווארדס אפטערהייט גייען א לאנגע וועג מיטן בלייבן וואכזאם צו אפשטעלן סייבער קרימינאלן און  

 אידענטיטעט גניבות."  
  

  איבער אינפארמאציע פריוואטקייט וואך
זיך צום ערשט אנגעהויבן אלץ 'אינפארמאציע פריוואטקייט טאג'  האט   'אינפארמאציע פריוואטקייט וואך'

אלץ א פארברייטערונג פון די אינפארמאציע   2008אין די פאראייניגטע שטאטן און קאנאדע אום יאנואר 
פריוואטקייט טאג וואס ווערט אפגעהאלטן אין אייראפע. די אינפארמאציע פריוואטקייט טאג איז אן  

- פון די ערשטע לעגאל  1981, 28' אום יאנואר 108שרייבונג פון 'קאנווענטשען  אנדענק צו דאס אונטער
  ארפליכטנדע אפמאך אין די נושא פון פריוואטקייט און באשיצונג פון אינפארמאציע.פ
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