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ASMENS DUOMENŲ APSAUGA    2023-03-17 

Priminkite visiems darbuotojams: kaip yra svarbu apsaugoti 

savo duomenis ir žinoti kaip veikia kibernetiniai sukčiai 

 

Kibernetiniai sukčiai virtualioje erdvėje atlieka vis įmantresnes atakas, viena populiariausių 

ir plačiausiai naudojamų – „fišingas“ (angl. „phishing“). 

 
„Fišingas“ – suklastotų ir apsimestinių SMS žinučių, elektroninių laiškų, reklamų, 

internetinių svetainių ar net socialinių tinklų asmeninių žinučių siuntimas bei platinimas, 

siekiant asmenį, gavusį SMS žinutę ar elektroninį laišką, paspausti atitinkamą nuorodą ar 

atlikti kitus prašomus veiksmus, ir tokiu būdu sukčiams suteikiant galimybę pasinaudoti Jūsų 

asmens duomenimis, gauti Jūsų prisijungimus, asmeninius duomenis, išvilioti Jūsų pinigus. 

 

 

Taigi, sukčių siunčiamos SMS žinutės, elektroniniai laiškai, jų sukurtos apsimestinės interneto 

svetainės iš pirmo žvilgsnio gali būti sunkiai atskiriamos nuo oficialių interneto svetainių ar nuo 

oficialiai siunčiamų SMS žinučių, elektroninių laiškų, tačiau dažnai jie palieka smulkias klaidas, 

kurios gali padėti identifikuoti, kad gautas elektroninis laiškas yra apsimestinis, o jų sukurta 

interneto svetainė – netikra. 
 

Žemiau pateikiame „fišingo“ atvejų pavyzdžius: 
 

SMS žinutės: 
 

 
 

Komentaras: kaip matote, SMS žinutėje pateikiama informacija, kad SMS žinutę atsiuntė 

“SEB bankas”, tačiau žinutės turinys išduoda, kad žinutė apsimestinė ir netikra (tekste nėra 

naudojamos lietuviškos raidės, nuorodos domenas login25.com išduoda tai, kad nuorodą 

paspaudęs asmuo bus nukreiptas ne į oficialią “SEB bankas” interneto svetainę. 
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Elektroniniai laiškai: 
 

 
 

Komentaras: nors ir elektroninio laiško turinys gali atrodyti oficialiai, elektroniniame laiške 

naudojami oficialūs banko logotipai ir kt., tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad elektroninio 

pašto adresas, iš kurio buvo siųstas elektroninis laiškas, nėra oficialus “Luminor” banko 

elektroninio pašto adresas. 
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Netikros interneto svetainės: 
 

 
 

 

Komentaras: šis pavyzdys rodo, kaip profesionaliai veikia sukčiai – interneto svetainė yra 

identiška oficialiai “Swedbank” banko interneto svetainei. Tai, kad interneto svetainė yra 

netikra (neoficiali) išduoda tai, kad pats interneto svetainės adresas nėra oficialus, t. y. 

www.swedbank.lt. Jums suvedus savo prisijungimo duomenis tokioje interneto svetainėje, 

sukčiai automatiškai gali gauti prieigą prie Jūsų internetinės bankininkystės. 

 
********************************************************** 

 

Žinoma, galimų pavyzdžių skaičius gali būti ženkliai didesnis, kadangi sukčiai nuolat tobulėja ir 

prisitaiko prie vis tobulėjančių sistemų, prie vis budresnių interneto naudotojų.  

 

Taigi, būkite atidūs, gavę neaiškią SMS žinutę, neaiškų elektroninį laišką ar apsilankę 

nepatikimoje interneto svetainėje – nespauskite ant neaiškių nuorodų, neatidarinėkite prie 

elektroninių laiškų pridedamų priedų ir nesuvedinėkite savo asmeninių duomenų neaiškiose 

interneto svetainėse!!! 
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