
VIII KONFERENCJA 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

2 czerwca 2017r.  
Katowice, Hotel Angelo****

W tym roku nie sposób przejść obojętnie obok najgorętszego 
tematu jakim są zmiany w przepisach dotyczących ochrony 
danych osobowych.
Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu tematy związane 
 z systemami jakości, podpowiemy jak wybierać reprezentatywne 
próbki audytowe oraz przedstawimy w jaki sposób połączyć 
bezpieczeństwo informacji z zarządzaniem usługami IT.
Zajmiemy się również skutecznym zabezpieczaniem stron 
www przed atakiem hackerskim oraz (nie)świadomością 
istotnych zagrożeń w tym temacie.
Będą Państwo również mieli okazję zadać pytania naszym 
Ekspertom. 

Zapraszamy na VIII Konferencję BI!



Program:

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników z poczęstunkiem kawowym

10:00 - 10:10 Otwarcie Konferencji 
Przemysław Szczurek, TUV NORD Polska

10:10 - 10:50 Międzynarodowe [RODO] i krajowe [UODO] regulacje prawne ochrony danych osobowych - nowe 
zadania administratorów. 
Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

10:50 - 11:30 Audyt SZBI – dlaczego tak a nie inaczej. Reprezentatywna próbka audytowa 
Mariusz Koszeluk auditor TUV NORD Polska

11:30 - 12:10 Integracja systemów ISO 27001 i ISO 20000-1. Wytyczne zawarte w normie PN-ISO/IEC 27013:2014-01. 
Praktyczne case study, 
Janusz Czauderna, Volvox Consulting

12:10 - 12:40 Przerwa kawowa

12:40 - 13:20 Czy technologia, drut kolczasty, płot pod wysokim napięciem ochronią nas przed cyberprzestępcą ? 
Socjotechnika, nasza (nie)świadomość istotności zagrożenia 
Robert Wójcik, BLUE energy 

13:20 - 13:50 Jak dbać o bezpieczeństwo własnej strony www? Kompendium wiedzy o zagrożeniach oraz sposoby 
na zabezpieczenia luk.
Adam Wojak Virtline 

13:50 - 14:20 Debata specjalistów dotycząca trendów w bezpieczeństwie informacji

14:20 - 14:30 Podsumowanie i Zakończenie Konferencji

14:30 - 15:00 Lunch

Kontakt:
Przemysław Szczurek
Product Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji
tel.kom.: 605 594 996
p.szczurek@tuv-nord.pl
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Pełna nazwa firmy

Ulica i numer Telefon / fax

Kod i miejscowość NIP

1 2

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

e-mail

Z racji ograniczonej ilości miejsc prosimy o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń z potwierdzeniem  
Państwa uczestnictwa

Przesyłając niniejszy formularz  zgadzam się na wykorzystywanie przez TUV NORD Polska moich danych (w tym adresu poczty elek-
tronicznej) w celach związanych  z organizacją  spotkania, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) i na przekazywanie danych uczestnika firmom 
biorącym udział w opracowaniu programu szkoleniowego. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

UWAGA!            Prosimy o przesyłanie 
zgłoszeń  na p.szczurek@tuv-nord.pl  

lub nr faksu: 32 786 46 01 

Informacja o organizacji:

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną:
(Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

TAK NIE

Spotkanie bezpłatne

P o d p i s  i  p i e c z ę ć  o s o b y  u p o w a ż n i o n e j
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