X WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
14-15 października 2021
Hotel Lord**** Warszawa
W tym roku nasza Wymiana Doświadczeń w zakresie
bezpieczeństwa informacji będzie miała mały jubileusz.
Odbędzie się już po raz 10! Będzie to czas na
krótkie podsumowanie, ale też nie zwalniamy tempa
i przygotowaliśmy dla Państwa solidną dawkę nowych
tematów. Wśród nich m.in.: o wykorzystaniu technologii
blockchain w bezpieczeństwie informacji, o SZBI w
systemach automatyki przemysłowej, o Threat huntingu
czyli proaktywnym wykrywaniu zagrożeń wewnątrz
sieci organizacji oraz o wykorzystaniu informatyki
śledczej do pozyskania informacji przetwarzanej na
urządzeniach mobilnych. Drugiego dnia zapraszamy na
warsztaty praktyczne, które poprowadzi m.in. ekspert
ds. bezpieczeństwa i Vice President GSS EMEA J.P.
Morgan Przemysław Szulecki.
Sprawdź naszą agendę.

X WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

I Dzień 14.10.2021
9:00

Rozpoczęcie rejestracji uczestników

10:00

Otwarcie Konferencji - 10 lat Wymiany Doświadczeń
Przemysław Szczurek, TUV NORD Polska

10:15

Co cię nie zaszyfruje to cię wzmocni - schemat i wpływ ataków ransomware w 2021
Arkadiusz Biziel, Witold Perłowski, Wojciech Piotrowski, TKH Technology

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Cyberbezpieczeństwo środowiska automatyki przemysłowej – od opracowania wymagań do gotowego
systemu
Tomasz Szała, Mikronika

12:05

SZBI a systemy automatyki przemysłowej (IACS / OT)
dr Łukasz Kister, MBA

12:40

Informatyka śledcza w świecie urządzeń mobilnych - fakty i mity
Daniel Suchocki, Maciej Karmoliński, ForSec

13:15

Obiad

14:00

Jak rozwiązania klasy Blockchain mogą pomóc w zabezpieczaniu danych korporacji?
Dr Mirek Sopek, Makolab

14:35

Rozwój internetu rzeczy a ochrona danych osobowych i prywatności. Prawne aspekty vs rozwój
technologii
Przemysław Kanikowski - Inspektor Ochrony Danych, grupa kapitałowa PCC

15:10

Przerwa kawowa

15:25

Co w normie piszczy? – przegląd nowych publikacji ISO
Janusz Czauderna, Volvox

16:00

Security awareness, podjęte działania, ich skuteczność, omówienie wyników
Grzegorz Krzemiński, Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony, Przemysław Szczurek TUV NORD Polska

17:00

Podsumowanie I dnia
Przemysław Szczurek TUV NORD Polska

20:00

Kolacja

II Dzień 15.10.2021
9:00

Jesteś celem
Daniel Suchocki, ForSec SA, Adam Ziaja, REDTEAM.PL

10:00

Cele Bezpieczeństwa Informacji
Mariusz Koszeluk, TUV NORD Polska

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Analiza ryzyka współpracy z dostawcą - warsztat
Przemysław Szulecki – ekspert bezpieczeństwa informacji, J.P.Morgan

12:45

Obiad

13:30

Komunikacja interpersonalna podczas audytu
dr Jarosław Wojcieszek, Biznes Partner

15:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Nie możesz uczestniczyć w Konferencji na miejscu - skorzystaj z odpłatnej możliwości otrzymania materiałów oraz
nagrania z konferencji

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają:

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

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

X WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
14-15 października 2021, Hotel Lord**** Warszawa
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kosz t udziału w konferencji obejmuje
pracę trenerów, materiał y szkoleniowe,
zaświadczenie,upominek reklamowy, wyżywienie
w trakcie konferencji i wynosi.

Pełna nazwa
Ulica
i numer

Kod i
miejscowość

e-mail

Telefon

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

■ 1400 PLN netto +23% vat / osoba
zgłoszenia dokonane do dnia 14.07.
2021 r.

Stanowisko

Cena

1.
2.

NIP

☐

Razem

Zamawiam dostęp do nagrania ze spotkania oraz materiałów konferencyjnych
opłata wynosi: 200 zł dla uczestników spotkania lub 800 zł dla pozostałych osób

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych
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.

☐

*
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy
o ochronie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych TÜV NORD
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Zostałem poinformowany, że
Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

☐

*
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.

*

*Prosimy o dokonanie zaznaczenia

Pieczęc firmowa

Data i podpis osoby upoważnionej

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

■ 1600 PLN netto +23% vat / osoba
zgłoszenia dokonane do dnia
1.09.2021 r
■ 1800 PLN netto +23% vat / osoba
zgłoszenia dokonane po 1.09.2021 r
Cena nie zawiera noclegu, rezerwacja
indywidualna w hotelu.
Koszty noclegu dla uczestników konferencji:
Pokój 1 osobowy – 313 zł brutto
Pokój 2 osobowy – 379 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
szkolenia 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).

