
 

 

 

GCA Cybersecurity 

Kontrolný zoznam súpravy 
nástrojov 

Tento dokument potvrdzuje kroky, ktoré tento podnik vykonal na implementáciu základných protokolov 

kybernetickej bezpečnosti dostupných online prostredníctvom súpravy nástrojov GCA Cybersecurity pre 

malé podniky. 

Názov podniku: 

Náš podnik: 

Poznajte svoje prostriedky 

Vykonal inventarizáciu svojich aplikácií 

Dátum:  _________________________________________  

Vykonal inventarizáciu svojich zariadení 

Dátum:  _________________________________________  

Aktualizujte svoju ochranu 

Nainštaloval aktualizácie v našom operačnom systéme 
(systémoch) 

Podrobnosti (napr. na všetkých zariadeniach alebo len na 
niektorých):  ______________________________________  

Nainštaloval aktualizácie v mojich aplikáciách 

Podrobnosti (napr. vo všetkých aplikáciách alebo len na 
niektorých):  ______________________________________  

Vykonal kontrolu rizík na mojej webovej stránke 

Adresa webovej lokality:  ____________________________  

Dátum:  _________________________________________  

Vykonal kontrolu SSL na mojej webovej stránke 

Adresa webovej lokality:  ____________________________  

Dátum:  _________________________________________  

Nepoužívajte jednoduché heslá 

Nainštaloval dvojfaktorové overenie 

Na týchto zariadeniach a aplikáciách:  __________________  

Zabráňte phishingu a malvéru 

Nainštaloval antivírusový softvér 

Podrobnosti (napr. na všetkých zariadeniach alebo len na 
niektorých):  ______________________________________  

Nainštaloval blokovač reklamy 

Podrobnosti (napr. na všetkých zariadeniach alebo len na 
niektorých):  ______________________________________  



 

 

  

KONTROLNÝ ZOZNAM GCA CYBERSECURITY TOOLKIT 

Odmietnutie zodpovednosti: GCA môže poskytovať informácie o produktoch alebo službách tretích strán vrátane 

bezpečnostných nástrojov, videí, šablón, sprievodcov a iných zdrojov zahrnutých v našich súpravách nástrojov pre kybernetickú  

bezpečnosť (súhrnne „Obsah tretích strán“). Za používanie Obsahu tretích strán nesiete výhradnú zodpovednosť vy a musíte 

zabezpečiť, aby bolo používanie Obsahu tretích strán v súlade so všetkými platnými zákonmi vrátane príslušných zákonov vašej 

jurisdikcie a príslušných zákonov USA o dodržiavaní exportu. Záujemcom o takýto obsah poskytujeme Obsah tretích strán ako 

službu. Vaše kontakty alebo korešpondencia s tretími stranami a vaše používanie alebo interakcia s akýmkoľvek Obsahom tretích 

strán sú výlučne medzi vami a treťou stranou. GCA nekontroluje ani neschvaľuje a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky 

týkajúce sa akéhokoľvek Obsahu tretích strán a váš prístup k takémuto Obsahu tretích strán a jeho používanie je na vaše vlastné 

riziko. 

Kontrolný zoznam zabezpečenia 

Ja,  __________________________________________________________________________________________  , 

týmto potvrdzujem, že som podnikol vyššie uvedené kroky na zlepšenie mojej kybernetickej bezpečnosti pomocou súpravy GCA 

Cybersecurity Toolkit pre malé podniky. 

Funkcia:  ______________________________________________________________________________________  

Názov podniku:  _________________________________________________________________________________  

Dátum:  _______________________________________________________________________________________  

 

Chráňte svoje e-maily a povesť podniku 

Implementoval DMARC 

E-mailová doména:  ________________________________  

Úroveň pravidiel (žiadna, karanténa alebo zamietnutie)  ____  

Zálohovanie a obnova 

Nastavil zálohovací systém pre moje kritické systémy a dáta 

Detaily:  _________________________________________  


