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Newsletter
•Αυτό το καλοκαίρι
Ανανεώστε την
Ασφάλεια σας

Καλοκαίρι: Χρήσιμες συμβουλές
για τη χρήση του Internet

•Αρωγός η Brink’s
Hellas σε αθλητικές
εκδηλώσεις
•Κώδικας
Δεοντολογίας και
Ηθικής της Brink’s
Hellas
•Πώς να
προστατευτείτε
από κλοπή των
προσωπικών σας
δεδομένων
•Τα Νέα της Brink’s
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Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά, τα σχολεία
έκλεισαν και οι μαθητές ξεκίνησαν ήδη τις
διακοπές τους. Η BRINK’S HELLAS δίνει
χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή χρήση
του Internet, ειδικά με την εξάπλωση των
κοινωνικών δικτύων επικεντρώνοντας στις
συμβουλές που αφορούν στους νέους και
στα παιδιά.
Το καλοκαίρι, ο ελεύθερος χρόνος τους
είναι περισσότερος και κάνει τα παιδιά μας
να περνούν αρκετό χρόνο με τον υπολογιστή
τους στο Internet. Η προσοχή μας πρέπει
να στραφεί στα κοινωνικά δίκτυα που
πολύ συχνά πλέον εγκυμονούν κινδύνους
που αφορούν στην ασφάλεια όχι μόνο των
υπολογιστών, αλλά και των χρηστών τους

Συμβουλές ασφάλειας για τις καλοκαιρινές
διακοπές
• Ποτέ δεν αναφέρουμε πληροφορίες
όπως την ημερομηνία που θα φύγουμε για
διακοπές, ειδικά αν έχουμε δημοσιευμένα
τα στοιχεία που αφορούν στον τόπο
διαμονής μας (διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ).
• Κάνουμε χρήση εφαρμογών γονικού
ελέγχου. Μία καλή ιδέα είναι να θέσουμε
χρονικά όρια χρήσης, να παρακολουθούμε
τις σελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά
κατά την απουσία μας.
• Προσοχή στο email, αφού πολλές φορές
αυτό αποτελεί το πιο διαδεδομένο κανάλι
ανταλλαγής δεδομένων και παράλληλα
είναι ο πιο εύκολος στόχος για να χτυπηθεί
από κακόβουλες επιθέσεις, από phishing ή άλλα scams που διακινούνται μέσω
μηνυμάτων spam.
• Πάρτε τα μέτρα σας σε κοινόχρηστους
υπολογιστές και μην ενεργοποιείτε την
επιλογή της αποθήκευσης των passwords μιας κι αυτό θα επιτρέψει στον
επόμενο χρήστη να δει όλους σας τους
λογαριασμούς.
• Κατά την απουσία σας, σβήστε
το router, αφήνοντας τους
ανεπιθύμητους εκτός του
υπολογιστή σας
• Μην συνδέεστε σε ασύρματα
δίκτυα Wi-Fi που δεν
έχουν ενεργοποιημένη
ασφάλεια, αφού έτσι
μπορεί να συνδεθείτε
άθελά
σας
σε
δίκτυο από hackers που κλέβουν
πληροφορίες και τις
διακινούν μέσω Internet.

Αρωγός η Brink’s Hellas σε αθλητικές
εκδηλώσεις
Στα πλαίσια της διοργάνωσης του Παγκοσμίου
Κυπέλλου Ποδηλασίας Ερασιτεχνών, που έλαβε
χώρα στα Χανιά, το χρονικό διάστημα 25 με 27
Απριλίου, η Brink’s Hellas συμμετείχε ως χορηγός
της προσπάθειας αυτής, με τη διάθεση ένστολου
προσωπικού που θα επέβλεπε την εύρυθμη
διεξαγωγή των αγώνων.

Η διοργάνωση αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες
ποδηλατικές εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στην Ευρώπη, με συμμετοχές ερασιτεχνών
ποδηλατών από 20 χώρες απ’ όλο τον κόσμο.
Οι διακριθέντες θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα που θα λάβει χώρα στην Σλοβενία τον
Αύγουστο του 2014.

Υπηρεσίες Φύλαξης Καλλιτεχνικών
Οργανώσεων
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για τη Brink’s ξεκινά και αυτό το καλοκαίρι η
φύλαξη του μεγαλύτερου καλλιτεχνικού οργανισμού στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα του Πολιτισμού και της εξωστρέφειας, με όλες μας τις δυνάμεις, θα
φροντίσουμε και πάλι για την ασφαλή διεξαγωγή παραστάσεων και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων πανελλαδικά, στα πλέον αναγνωρισμένα κοσμήματα του πολιτισμού
μας. Στην αρχαία Επίδαυρο, το Ηρώδειο και όπου αλλού χτυπά η καρδιά της
τέχνης και αυτό το καλοκαίρι με επαγγελματισμό, δυναμισμό αλλά και ευγένεια, θα
φροντίσουμε να γίνουμε κι εμείς με τη σειρά μας πρεσβευτές της καλής Ελλάδας.

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής
της Brink’s Hellas
Όπως όλες οι μεγάλες Εταιρείες παγκοσμίως, έτσι
και η Brink’s εφαρμόζει Κώδικας Δεοντολογίας &
Ηθικής ο οποίος αποτελεί το πλέγμα των εσωτερικών
κανόνων στους οποίους παγκόσμια αυτοδεσμεύεται η
εταιρεία μας αλλά και κάθε ένα μέλος της ξεχωριστά
σε κάθε χώρα σ όλο τον κόσμο, ώστε να αποτελούν ένα
εξαιρετικά ισχυρό όπλο στην ανάπτυξη της δουλειάς
μας με ηθικό και έντιμο τρόπο, απαλλαγμένο από
πρακτικές που διαπιστωμένα μπορεί να δημιουργούν
πελώρια, πολυεπίπεδα προβλήματα.
Φέτος η Brink’s πρόσφατα επικαιροποίησε αυτόν τον
Κώδικα προσαρμόζοντας τον στα νέα δεδομένα που
απαιτεί η αγορά.
Όπως δήλωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου Brink’s Hellas, κύριος Ιωάννης
Μαυραπόστολος, η εφαρμογή του Kώδικα
Δεοντολογίας & Ηθικής, είναι ένα από τα απαραίτητα
εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του
νέου εργασιακού προτύπου που εφαρμόζει πλέον
η Εταιρεία παγκοσμίως, του ACT (Accountability/
Υπευθυνότητα - Customer Focus / Πελατοκεντρική
Προσέγγιση – Trust / Αξιοπιστία).
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BRINK’S
CODE OF
ETHICS

Πώς να
προστατευτείτε
από κλοπή
των προσωπικών
σας δεδομένων
Στον
απόηχο
των
καθημερινών
παραβιάσεων στοιχείων προσωπικών
δεδομένων, οι ειδικοί σε θέματα
ασφάλειας της Brink’s σας συμβουλεύουν
προκειμένου να προστατεύσετε τον εαυτό
σας από την κλοπή προσωπικών σας
στοιχείων (όπως είναι η ταυτότητα σας,
οι κωδικοί συναλλαγών τραπέζης, κ.α.)
που θα μπορούσε να επιφέρει όχι μόνο
απώλεια χρημάτων αλλά και καταστροφή
της πιστοληπτικής ικανότητας των
θυμάτων.
Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θεωρήστε τον αριθμό κοινωνικής
ασφάλισης, την ημερομηνία γέννησης
σας, το πατρώνυμο της μητέρας σας, κ.λπ.,
εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες
μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο θα
γνωστοποιείτε. Αν κάποιος από την τράπεζά
που συνεργάζεστε ή συνεργαζόμενη
επιχείρηση, σας ζητά να δώσετε προσωπικά
στοιχεία θα έπρεπε να τα έχουν ήδη στο
αρχείο τους, ρωτήστε γιατί το χρειάζονται.
Διαφυλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ελέγξτε τα αντίγραφα λογαριασμών
Περιορίστε
τις
προσωπικές
σας
πληροφορίες
που
υπάρχουν
καταγεγραμμένες σε διάφορα έντυπα
(αποδείξεις, επιταγές, πιστωτικές κάρτες,
μισθοδοτικές καταστάσεις), καταστρέφοντας
τα έντυπα που δεν χρειάζονται πλέον. Δεν
είναι ανάγκη να τα φυλάτε στο σπίτι σας.
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Παρακολουθείτε τις οικονομικές
πληροφορίες σας
Διατηρήστε προσεκτικά τα αρχεία των
τραπεζικών συναλλαγών σας για τυχόν
λανθασμένες κινήσεις του λογαριασμού
σας. Αν δείτε κάτι που δεν φαίνεται σωστό,
ειδοποιήσετε αμέσως την Τράπεζα που
συνεργάζεστε.
Τακτικός Ελεγχος
Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα
τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας
και τις πιστωτικές κάρτες για τυχόν
διαφοροποιήσεις. Οποιαδήποτε αλλαγή ή
δημιουργία νέου λογαριασμού ή κάρτας
χωρίς την δική σας εξουσιοδότηση, μπορεί
να είναι κακόβουλη.
Να είστε πάντα ενήμεροι
Προσέξτε για απάτες μέσω email από
αγνώστους που σας ζητάνε να ανοίξετε
αρχεία ή να συνδεθείτε σε διάφορους
συνδέσμους. Συχνά, αυτές οι συνδέσεις και
τα αρχεία κατεβάζουν κακόβουλα λογισμικά
που καταγράφουν τις προσωπικές σας
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των
κωδικών πρόσβασης, αριθμούς πιστωτικών
καρτών και άλλες πληροφορίες που μπορεί
να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μερικές
φορές αυτά τα e-mail μοιάζουν σα να
είναι από νόμιμες εταιρείες, αν δεν είστε
σίγουροι, επικοινωνήστε με την Τράπεζα για
να ελέγξετε.

Υποκαταστήματα της BRINK’S HELLAS
ανά την Ελλάδα

DON’T TAKE CHANCES...
TAKE

• Συστήματα Συναγερμού
• Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
• Έλεγχος Πρόσβασης
• Συστήματα Πυρανίχνευσης
• Κέντρο Λήψης Σημάτων
• Υπηρεσίες Περιπολικών
Άμεση Επέμβαση
Προληπτικοί Έλεγχοι
Mobile Patrol

1) BRINK’S ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 3484 000
info.athens@brinksinc.com

9) ΒRINK’S ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ.: 24610 21782
info.kozani@brinksinc.com

2) ΒRINK’S ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 483 180
info.thess@brinksinc.com

10) ΒRINK’S ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τηλ.: 22510 37795
info.mytilini@brinksinc.com

3) ΒRINK’S ΠΑΤΡΑΣ
Τηλ.: 2610 529 901
info.patra@brinksinc.com

11) ΒRINK’S ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλ.: 27210 32017
info.kalamata@brinksinc.com

4) ΒRINK’S ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ.: 2810 360 296 – 7
info.herakleio@brinksinc.com

12) ΒRINK’S ΡΟΔΟΥ
Τηλ.: 22410 96111
info.rhodes@brinksinc.com

5) ΒRINK’S ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.: 28210 92322
info.hania@brinksinc.com

13) ΒRINK’S ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ.: 2510 391 432
info.kavala@brinkinc.com

6) ΒRINK’S ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλ.: 2410 555 333
info.larisa@brinksinc.com

14) ΒRINK’S ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τηλ.: 25510 83183
info.alexandroupoli@brinksinc.com

7) ΒRINK’S ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ.: 26610 80488-9
info.kerkyra@brinksinc.com

15) ΒRINK’S ΧΙΟΥ
Τηλ.: 22710 80581
info.chios@brinksinc.com

8) ΒRINK’S ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλ.: 26510 44455, 44372
info.ioannina@brinksinc.com

16) BRINK’S ΣΑΜΟΥ
Τηλ.: 6979797570
info.samos@brinksinc.com

TOTAL SECURITY
SERVICES ONLY BY

Newsletter

Brink’s Hellas Newsletter
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3484 000 ή στο e-mail: newsletter@brinksinc.com
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Εταιρείας μας, στο www.brinkshellas.gr
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