Avast BreachGuard

Ochraňte své citlivé online údaje před
úniky dat a před subjekty, které je sbírají.

Nepřetržitě hlídá
úniky dat

Nechte se upozornit, když vaše citlivá data
uniknou na internet.

Smaže osobní údaje
z internetu

Smažte svá soukromá data z databází
firem, které je prodávají.

Poradí s ochranou
soukromí

Snadno změňte nastavení svých online účtů
a zlepšete tak své soukromí.

Udržte si náskok před hackery a mějte své
osobní údaje pod kontrolou

Avast BreachGuard je pokročilé řešení na ochranu soukromí, které brání
zneužívání vašich osobních údajů na internetu k něčímu prospěchu a chrání vaše
údaje před nepovolanými osobami či subjekty.

Ochraňte své citlivé údaje
před nepovolanými subjekty

Smažte své osobní údaje
u sběratelů dat

Nechte si poradit
s nastaveními soukromí

Úniky dat jsou běžnou záležitostí.
BreachGuard vám ale zajistí náskok před
hackery tím, že hledá vaše uniklé osobní
údaje na dark webu. Když bude hacknuta
nějaká webová stránka, kterou používáte,
nebo když zjistíme jiné hrozby pro vaše
soukromí, upozorníme vás a pomůžeme
vám omezit riziko krádeže identity.

Sběratelé dat si sestavují váš profil
a prodávají ho dál. BreachGuard vám
vrátí kontrolu nad soukromím tím, že
automaticky posílá žádosti o smazání
vašich osobních údajů z databází
a nepřetržitě sleduje sběratele dat, jestli
o vás nesbírají nějaké další informace.

BreachGuard vás snadno provede
matoucími nastaveními soukromí na
účtech u Googlu či na Facebooku a ve
spoustě dalších online služeb. Na hlavní
obrazovce programu BreachGuard
najdete přehledné informace o tom, jak
je chráněno vaše soukromí.

Systémové požadavky:
Avast podporuje Windows 7, 8, 8.1, 10 a Vista. 512 MB paměti RAM a 260 MB
volného místa na disku. Automatické stahování aktualizací zabezpečení vyžaduje
připojení k internetu. Podporované prohlížeče: Edge, Internet Explorer, Chrome,
Firefox, Opera.
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