
ŚNIADANIE BIZNESOWE  
 

W imieniu kancelarii DZP, Atos Polska i Marsh Polska zapraszamy na spotkanie 
poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej 
w kontekście cyber-zagrożeń. 
 

JAK USTRZEC SIĘ PRZED CYBERATAKIEM ?  
Aspekty regulacyjne, informatyczne i ubezpieczeniowe 
 

Spotkanie odbędzie się w kancelarii DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, 21 p.)  

7 czerwca (wtorek) w godzinach 9:00 – 11:30  
 
 
W trakcie spotkania porozmawiamy o wielu aspektach zapewnienia 
bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w związku z rosnącymi 
zagrożeniami cyberataków.   
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem. 
 
 
Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatorów 
przyjęcia zgłoszenia.  
 

RSVP: 

do 31 maja    
e-mail: konferencje@dzp.pl  

 

mailto:konferencje@dzp.pl


09.00 - 09.15 Rejestracja uczestników, poranna kawa 

09.15 – 09.45 Regulacyjne aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego | Wojciech Dziomdziora | DZP 
 kompleksowe podejście prawne do kwestii cyberbezpieczeństwa 
 nowe regulacje prawne dotyczące ochrony informacji 
 rekomendacje dotyczące przygotowania firm 

09.45 - 10.15 Bezpieczeństwo systemów i informacji w warunkach działania produkcyjnego i 
wystąpienia zagrożeń | Marcin Lipiński | Atos 

 przegląd rozwiązań i usług IT odpowiadających na potrzeby zabezpieczenia 
danych oraz systemów informatycznych na każdym etapie ich pracy, również w 
sytuacjach zagrożeń 

 minimalizacja ryzyka konsekwencji incydentów bezpieczeństwa poprzez 
zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz adekwatnego poziomu nadzoru nad 
kluczowymi systemami 

10.15 - 10.30 Przerwa 

10.30 - 11.00 Ubezpieczenie ryzyka cybernetycznego jako nowy, istotny element programu 
ubezpieczeniowego każdej spółki | Anna Pluta | Marsh 

 budowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla zdefiniowanych ryzyk 
cybernetycznych, odpowiadające potrzebom każdej spółki dysponującej danymi 
poufnymi  

11.00 – 11.30
  

Dyskusja i zakończenie śniadania 

PROGRAM 



PRELEGENCI 

Wojciech Dziomdziora | Counsel | DZP 

Specjalista w zakresie nowych technologii, prawa autorskiego, mediów i 
telekomunikacji a także ochrony konkurencji i konsumentów. Doradza wielu 
wiodącym firmom z sektora IT, telekomunikacji, mediów, e-commerce a także 
podmiotom infrastrukturalnym. Uczestniczy w projektach wdrożeniowych 
systemów IT jako doradca prawny oraz uczestnik negocjacji. 

Marcin Lipiński |  Head of BDS CyberSecurity CEE | Atos 

Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektroniki Akademii Techniczno-Rolniczej w 
Bydgoszczy. Z Atos związany od 2005 r., początkowo na stanowiskach technicznych, 
następnie jako Operations Manager i Head of Global Security Services Poland. Od 
stycznia 2015 w ramach Atos Poland Global Delivery Center odpowiedzialny jest za 
nowoutworzoną linię serwisową Big Data & Security. W ramach struktur 
regionalnych pełni rolę BDS CyberSecurity Head CEE. 

Anna Pluta | Starszy broker specjalista | Marsh 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Od 
2008 roku jako Specjalista w Zespole FINPRO (Ubezpieczenia Finansowe i 
Profesjonalne) zajmuje się obsługą instytucji finansowych oraz aranżowaniem 
ubezpieczeń specjalistycznych. Obecnie odpowiedzialna za projektowanie 
rozwiązań oraz plasowanie ubezpieczeń cyber ryzyka.  



Kancelaria DZP jest największą polską kancelarią działającą na rynku od ponad 20 lat. 
Liczący 140 osób zespół specjalistów świadczy usługi klientom ze wszystkich sektorów 
gospodarki, oferując kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe. W ramach DZP 
stworzyliśmy wyspecjalizowany zespół ekspertów z zakresu compliance, nowych 
technologii, ochrony informacji, prawa korporacyjnego, prawa pracy i prawa karnego 
doradzających w obszarze cyberbezpieczeństwa.  

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody 
na poziomie 12 mld EUR i zatrudniający 100 000 pracowników w 72 krajach. 
Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług 
konsultingowych i technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, 
outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security 
oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą 
Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. 

Marsh jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania ryzykiem i zdobywcą 
prestiżowych nagród w zakresie ubezpieczeń cybernetycznych. Poprzez definiowanie, 
projektowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań branżowych pomagamy 
swoim Klientom rozwijać ich biznes w bezpiecznym środowisku.  Na rynku polskim 
firma działa od 1992 roku. Aktualnie obsługujemy ponad 1400 Klientów z różnych 
sektorów gospodarki.  
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