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Czy wiesz,
kto czyta Twoje maile?



Co jest ważne dla Twojej firmy?

Płynność finansowa

Poziom sprzedaży

Wizerunek
Zaufanie klientów

Ciągłość działania



Szyfrowanie End-to-End nie wystaracza?
Brak trzeciej strony?

Self-storage
Ubezpieczenie samochodu

Drzwi pancerne, klucze pod wycieraczką
Drzwi pancerne, a okna otwarte

Niuanse technologiczne

To nie takie trudne

Wątpliwości?



Incydenty…. 

Mnie to nie dotyczy, nie mam ważnych danych.

Miałem atak, więc już się to nie powtórzy.

Jestem zabezpieczony przed atakiem.
Wydałem 15.000 złotych na firewall’a!

Atakują tylko duże firmy... to w Ameryce, nie w Polsce.



A 
przykładów jest 

wiele...



Nie bądźmy jak świnki….



Kto (może) czyta(ć) Twoje maile?

• Twój dostawca poczty elektronicznej?
• Haker, który przejął Twoje dane uwierzytelniające?
• Administrator IT Twojej firmy? 
• Administrator IT firmy odbiorcy?
• Autor ataku Man-in-the-Middle?
• A może twoja żona?
• Hacker zarabiający na ransoware?



Kto (może) czyta(ć) Twoje maile?

• Może twój współpracownik?
• Haker pracujący na zlecenie konkurencji?
• Znudzony cyberprzestępca szukający klientów na dane, 

które udostępniasz w korespondencji?
• Konkurencja?
• Służby wywiadowcze innego państwa?
• Służby naszego państwa?
• Oponent polityczny / sądowy?



Statystyka ransomware

• Większość ataków (70%+) charakteryzuje się podwójnym 
wymuszeniem (kradzież danych i szantażowanie ich 
ujawnieniem, a następnie zaszyfrowanie i żądanie okupu)

• Ransomware uderzyło w 66% organizacji średniej wielkości 
w 2021 r., co oznacza wzrost z 37% w 2020 r. Średnie 
płatności okupu osiągnęły 812k USD w ciągu 2021 roku, w 
porównaniu z 170k USD w 2020 roku.  

• Wśród organizacji z zaszyfrowanymi danymi, 46% zapłaciło 
okup adwersarzom. Ponadto 26% organizacji, które były w 
stanie przywrócić dane z kopii zapasowych, nadal 
decydowało się na zapłacenie okupu



Skala cyberprzestępczości

Cyberprzestępczość to rozwijająca się i bardzo dochodowa 
„branża”. Koszty cyberprzestępczości (straty firm, zapłacone 
okupy, skutki szpiegostwa gospodarczego, zyski 
cyberprzestępców) będą rosły o 15 procent rocznie, by do 2025 r. 
osiągnąć 10,5 biliona dolarów: to trzecia co do wielkości 
„gospodarka” na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Chinach. 

Z badania Censuswide (czerwiec 2021)
wynika, że 80% ofiar ransomware, 

które zdecydowały się na zapłacenie okupu,
aby odzyskać kontrolę nad swoją infrastrukturą, 

ponownie pada ofiarą takich ataków. 
Prawie połowa z nich (46 %), z rąk tych samych przestępców.



Trochę o szyfrowaniu:

• Rozmiar rynku oprogramowania szyfrującego został określony 
na $10,9 mld w 2021 roku i przewiduje się, że wzrośnie do $22,1 
mld w 2026 roku, przy stopie wzrostu (CAGR) 15,2% od 2021 do 
2026 roku;

• Wielkość globalnego rynku szyfrowania poczty elektronicznej 
wzrośnie z $3,4 mld w 2020 r. do $11,8 mld do 2026 roku;

• Coraz więcej regulacji wymagających szyfrowania danych w 
procesach: DORA, RODO, NIS2, certyfikacja ISO 2700x;

• Wydatki na cyberbezpieczeństwo na całym świecie mają 
wzrosnąć do $458,9 mld w 2025 r. (z $262,4 mld w 2021 r.);



Co gwarantuje Cypherdog

• Zapobiega szpiegostwu gospodarczemu,

• Zapobiega invoice-hacking,

• Przeciwdziała cyberzagrożeniom, w szczególności nowej 
generacji Ransomware,

• Zapobiega phishingowi,

• Bezpieczną, poufną i szyfrowaną komunikację,

• Wsparcie implementacji polityk RODO, NIS-2, DORA,

• Prawo jednostki do zapewnienia anonimowości,



Funkcjonalności Cypherdog

Cypherdog File Exchange & 

Storage

Cypherdog E-mail Encryption Cypherdog Messenger

Transfer plików do 1TB Szyfrowanie treści maili Komunikator tekstowy

Szyfrowana chmura 500GB Szyfrowanie plików Autoryzacja użytkowników CFE&S

Szyfrowanie plików na dysku Mogących być załącznikami

Komunikator tekstowy

Windows/macOS/Linux Windows/macOS/Linux Android/iOS

Webclient/klient natywny poczty



Wersje Cypherdog

Free Single User / Trial Business

(coming soon)

Licencjonowanie po 14 dniach Trial 1 licencja = 1 użytkownik

Trial 14 dni

1 licencja – wielu 

użytkowników

Cypherdog File 

Exchange & Storage

Deszyfrowanie 

przesłanych plików

Transfer plików, cloud

storage, szyfrowanie 

plików na dysku, 

komunikator

Transfer plików, cloud

storage, szyfrowanie 

plików na dysku, 

komunikator

Cypherdog E-mail 

Encryption

Deszyfrowanie 

przesłanej treści 

poczty,  załączników i 

dowolnych plików

Szyfrowanie i 

deszyfrowanie treści 

poczty, załączników i 

dowolnych plików

Szyfrowanie i 

deszyfrowanie treści 

poczty, załączników i 

dowolnych plików

Panel administratora Brak Brak Zarządzanie 

użytkownikami i kluczami 

prywatnymi

Kopia klucza prywatnego Plik & QR code Plik Vault na serwerze firmy



Dlaczego Cypherdog?

• Niezależność od dostawcy poczty
• Ochrona poczty wewnętrznej i wysyłanej na zewnątrz
• Niski poziom wejścia
• Można szyfrować każdy tekst i każdy plik wysyłając je 

dowolnym medium
• Aplikacja Windows/macOS + wtyczki Chrome, Edge, 

Outlook (niebawem Firefox, Thunderbird)
• Brak „zaufanej” trzeciej strony włączając:

• Dostawcę poczty

• Dostawcę rozwiązania

• Zewnętrzne CA



Dlaczego Cypherdog?

• Unikalne metody kryptograficzne (połączenie szyfrowania 
asymetrycznego i symetrycznego);

• Potwierdzanie tożsamości uczestników komunikacji;
• Bezwzględna ochrona klucza prywatnego;
• Zero-knowledge security model;
• Maksymalna anonimizacja;
• Niekolekcjonowanie metadanych;
• Opatentowane metody kryptograficzne;



Cecha Cypherdo

g

S/MIME PGP CSE (*) Bitmessage

Praca z istniejącym klientem webowym poczty X X X X (**) -

Współpraca z Microsoft Outlook (webclient + desktop) X X - - -

Wsparcie dla ręcznego szyfrowania / deszyfrowania wiadomości (inne kanały) X - X - -

Wsparcie dla szyfrowania plików X X X X -

Przechowywanie klucza prywatnego w trybie offline X X X - X

Brak zależności od zewnętrznego CA X - X - X

Brak publicznego dostępu do zaszyfrowanych materiałów X X X X -

Pobieranie podpisanego klucza publicznego X X - - -

Brak możliwości wykrycia nadawcy/odbiorcy zaszyfrowanych wiadomości X X X - X

Do konfiguracji nie są wymagane umiejętności administratora X - - - -

Przyjazny dla użytkownika przy intensywnym codziennym użytkowaniu X X - X -

Skalowalna dystrybucja klucza publicznego X X - X X

Gotowość na Blockchain (większe bezpieczeństwo dystrybucji klucza publicznego) X - - - X

Odporność na ataki na lokalne certyfikaty komputerowe X - X X X

(*) - Google Workspace Client-side encryption

(**) – tylko w usługach Google

Dlaczego Cypherdog?



Własność intelektualna

Zgłoszenie patentowe
US 62 / 811.365

Metoda deszyfrowania
plików i weryfikacji
tożsamości nadawcy
w trybie offline bez 
użycia centrum
certyfikacyjnego

Znak towarowy Cypherdog
88 / 655.745

Zastrzeżony w Urzędzie
Znaków Towarowych USA
Dotyczy terytorium: US, UK, 
EU

Zgłoszenie patentowe
US  62 / 948.624

Metoda szyfrowania
treści wiadomości i
metadanych wiadomości



• Komunikacja z zewnętrzną kancelarią prawną 

• Komunikacja z zewnętrznym biurem rachunkowym

• Komunikacja z zewnętrzną agencją HR 

• Komunikacja z audytorem/biegłym rewidentem

• Komunikacja bieżąca Zarządu i Rady Nadzorczej (WZA itp., 

uchwały RN/Zarządu, sprawozdania finansowe). 

• Przesyłanie do klientów ofert o znacznej wartości 

• Przesyłanie do/od kontrahentów istotnych umów

• Przesyłanie do klientów faktur, ofert.

Procesy biznesowe dla CEE



• Proces zakupowy kwalifikowanych dostawców

• Przesyłanie i przechowywanie informacji o technologii, 

pracach R&D

• Przesyłanie wyników badań medycznych

• Przesyłanie kodów licencyjnych

• Przechowywanie istotnych plików, których wyciek może 

spowodować utratę wizerunku i/lub straty finansowe

• Przechowywanie danych osobowych 

• Przesyłanie dużych plików

• Przesyłanie większych baz z danymi osobowymi

Procesy biznesowe dla CEE



20€ za opinię o CEE



Darmowa licencja

• Ściągnij aplikację CEE Single User ze strony 
www.cypher.dog

• Zainstaluj i zarejestruj się stosując do video/instrukcji
• Używaj przez 14 dni 
• W trakcie tych 14 dni albo zakończeniu okresu próbnego 

otrzymaj z NetComplex kod licencyjny na roczną 
subskrybcję



Zapraszam do kontaktu

Przemysław Kucharzewski
General Manager

p.kucharzewski@cypher.dog
+48 515 166 966



Przemysław Kucharzewski
VP of Sales

p.kucharzewski@cypher.dog
+48 515 166 966

Zapraszam do kontaktu


