
XI WYMIANA  
DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

13-14 października 2022
Hotel Lord**** Warszawa

To już jedenasta edycja naszej konferencji – co roku 
zapraszamy interesujących prelegentów i poruszamy 
najbardziej aktualne tematy. 

Tym razem skupimy się przede wszystkim na zmianach 
w normie ISO 27001. Porozmawiamy także o różnych 
aspektach audytowania, o bezpieczeństwie sygnalistów 
a także o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem 
systemów OT. 

Drugiego dnia zapraszamy na warsztaty, 
które zobrazują w jaki sposób dostosować 
system zarządzania do aktualnych norm  
i przepisów w zakresie BI.

Sprawdź agendę naszego spotkania i zapisz się już dziś!



XI WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

I Dzień 13.10.2022

9:00 Rejestracja uczestników 

10:00 Otwarcie Konferencji
Przemysław Szczurek, TUV NORD Polska

10:15 Zmiany w audytowaniu po aktualizacji normy 27002
Mariusz Koszeluk, Mateusz Witański TUV NORD Polska

10:55 Wywiad w cyberprzestrzeni w audytowaniu cyberbezpieczeństwa
Mateusz Olszewski, Recorded Future

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Automatyzacja audytu bezpieczeństwa IT
Mateusz Borowski, VirtusLab

12:30 SSDLC - dużo więcej niż bezpieczeństwo. Mentalne i techniczne podejście do efektywnego procesu 
wytwarzania, dostarczania i monitorowania oprogramowania.
Witold Perłowski, Wojciech Piotrowski, Arkadiusz Biziel, TKH Technology

13:15 Obiad

14:15 Sygnalista - czy jest bezpieczny w cyberprzestrzeni?
Eryk Brodnicki, Centrum Audytu Bezpieczeństwa 
Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski

15:00 Wyzwania audytu zgodności z KSC
Adam Mizerski, Adam Mizerski, ISACA Katowice Chapter

15:30 Przerwa kawowa

15:45 Bezpieczeństwo systemów OT – dlaczego trudniej niż w IT ? 
Krzysztof Wagner, TAURON Polska Energia

16:45 Podsumowanie I dnia Konferencji Przemysław Szczurek TUV NORD Polska

20:00 Kolacja

II Dzień 14.10.2022 

9:00 Aktywność dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, a odpowiedzialność prawna
Mariusz Stasiak vel Stasek, Inspektor Ochrony Danych w sektorze oświaty

9:30 Aktualizacja normy i zmiany do wprowadzenia w SZBI
Artur Cieślik, ACSEC

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Narodowe standardy cyberbezpieczeństwa. Mapowanie ISO do NIST
Janusz Czauderna, Volvox Consulting

13:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji Przemysław Szczurek TUV NORD Polska

14:00 Obiad

Kinga Szczygieł
tel: 601 458 830
k.szczygiel@tuv-nord.pl

Przemysław Szczurek
tel: 605 594 996
p.szczurek@tuv-nord.pl

Magdalena Brudzyńska
tel: 781 700 029
m.brudzynska@tuv-nord.pl

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają:



XI WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 
INFORMACJI 
13-14 października 2022, Hotel Lord**** Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa 
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

NIP Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika e-mail Cena

1.

2.

Razem

Koszt udziału w konferencj i obejmuje 
pracę trenerów, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie, upominek reklamowy, wyżywienie  
w trakcie konferencji i wynosi.

■ 1500 PLN netto +23% vat / do 
15.07.2022

■ 1700 PLN netto +23% vat / osoba 
zgłoszenia dokonane do dnia 
31.08.2021 r

■ 1900 PLN netto +23% vat / osoba 
zgłoszenia dokonane po 31.08.2021 r

Cena nie zawiera noclegu, rezerwacja
indywidualna w hotelu.
Koszty noclegu dla uczestników konferencji: 
Pokój 1 osobowy – 248 zł brutto 
Pokój 2 osobowy – 316 zł brutto
Koszt śniadania wliczony w cenę.
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega 
sobie prawo do odwoływania lub przełożenia 
terminu konferencji, modyfikacji programu 
konferencji z przyczyn od siebie niezależnych 
oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
poniesione z powodu odwołania konferencji.  
W przypadku odwołania konferencji uczestnicy 
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty. 
Zamawiający może wycofać się z udziału w 
konferencji bez ponoszenia kosztów do 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia konferencji. 
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14 
dni przed datą rozpoczęcia konferencji wiąże się 
z opłatą w wysokości 100% jego ceny. Odwołanie 
udziału w konferencji wymaga formy pisemnej 
(e-mail).

Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-mail  
k.szczygiel@tuv-nord.pl 

D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

*Prosimy o dokonanie zaznaczenia

□ Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 dalej „RODO”) przez 
Administratora spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, 
do celów realizacji usługi szkoleniowej przez okres jej realizacji oraz upływu terminu roszczeń z niej wynikających. Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych: iod@tuv-nord.pl.
□ Zostałem/am poinformowany/a o prawie do: dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeno-
szenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z RODO poprzez bezpośredni kontakt z Admi-
nistratorem. Zostałem poinformowany, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
usługi szkoleniowej oraz że dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji między-
narodowej i nie podlegają profilowaniu. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania  informacji handlowych od 
TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną.
□ Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
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