Patricija Šulin z mladimi o
informacijski
varnosti
v
današnjem času
Evropska poslanka Patricija Šulin se je ob robu plenarnega
zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu srečala z dijaki
in študenti iz Štajerske in Prekmurja, ki v okviru televizije
AS iz Murske Sobote sodelujejo v evropskem projektu »Young EU
voices« z namenom promoviranja udeležbe na evropskih volitvah
26. maja. Spregovorili so o pomembnosti informacijske varnosti
v današnjem času.
Šulinova je prepričana, da je dandanes, ko ima že skoraj vsak
posameznik odprt profil na kakšnem od socialnih omrežjih, na
katerih razpolaga s svojimi osebnimi podatki in kar je lahko v
primeru slabe zaščite videno tretjim osebam, učinkovito
varstvo osebnih podatkov še toliko pomembnejše. »V Evropski
uniji smo v preteklosti sprejeli nekatere direktive in uredbe,
s katerimi smo varovanje osebnih podatkov dvignili na visoko
raven. Ker se pa svetovni splet ter digitalizacija vsak dan
razvija in širi, to zahteva tudi budno spremljanje ter
prilagajanje na področju zakonodaje,« je jasna evropska
poslanka.
Patricija Šulin tudi opozarja, da nas veliko dela še čaka na
preventivi ter ozaveščanje državljank in državljanov.
»Nekatere oblike kaznivih dejanj, ki so storjena na spletu in
ki vključujejo zlorabo identitete, lažno predstavljanje ter
finančne goljufije, so povezane z zlorabo zaupanja, kar pa je
posledica premajhne previdnosti pri razpolaganju z osebnimi
podatki na svetovnem spletu. Zato je potrebno še veliko delati
na osveščenosti posameznikov o razpolaganju s svojimi podatki
na spletu, tako pri socialnih medijih kot tudi pri opravljanju
nakupov,« je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Evropske poslanke in poslanci so na zadnjem plenarnem
zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu z veliko večino
sprejeli listino o kibernetski varnosti. Gre za oblikovanje
prve evropske sheme potrjevanja, ki zagotavlja, da so
kibernetski produkti, procesi in storitve v EU v skladu s
standardi kibernetske varnosti. Predlog Komisije med drugim
prinaša krepitev vloge Evropske agencije za varnost omrežij in
informacij, ker je kibernetska varnost vsekakor čezmejno
vprašanje in je ustrezen bolj evropski pristop.

