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Edycja On-Line
W 2020 roku Wymiana Doświadczeń w zakresie 
bezpieczeństwa informacji odbędzie się już po raz 
dziewiąty. Przez ten czas podjęliśmy wiele tematów 
związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem 
informacji, ochroną danych osobowych czy ciągłością 
działania. I właśnie aby tę ciągłość zapewnić 
zdecydowaliśmy, że tegoroczna edycja konferencji 
będzie wyjątkowa bo w wersji on-line. 
Pierwszy raz w historii naszych spotkań odbędzie się 
ono wirtualnie, zachęcamy więc do udziału w tym 
historycznym wydarzeniu i zapoznania się z agendą!

Partnerzy spotkania



IX WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

PO KAŻDYM TEMACIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ KRÓTKA PRZERWA
I Dzień 15.10.2020
9:00 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
9:10 Czy bezpieczeństwo jest legalne?

Przemysław Caputa - Tech-Legal
9:50 Podejście procesowe a wymagania normy ISO 27001

Krzysztof Smogorzewski - TUV NORD Polska
10:30 Realizacja audytów zdalnych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - szanse, możliwości, zagrożenia

Mariusz Koszeluk - TUV NORD Polska
11:10 Przerwa

11:30 Rola międzynarodowych standardów w tworzeniu programów certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności 
produktów i systemów IT
Monika Adamczyk - Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy

12:10 Trzy opowieści o hackowaniu infrastruktury sieci komórkowej i WiFi
Marcin Kopeć - T-Mobile Polska

12:50 Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwem, zapewnieniem ciągłości operacyjnej firmy w czasach kryzysu, pandemii 
oraz niepewności jutra.
Grzegorz Długajczyk - ING Bank Śląski

13:30 Przerwa
13:50 Bezpieczeństwo w komunikacji: nowe technologie - stare zagrożenia?

Witold Perłowski -TKH Technology Poland
14:30 Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa - wybrane aspekty prawne dot. świadczenia oraz korzystania z takich usług

Paweł Gruszecki - Domański Zakrzewski Palinka
15:10 Gdzie excel nie może tam Jirę pośle

Wojciech Wąsik - Transition Technologies PSC
15:50 Podsumowanie I Dnia
II Dzień 16.10.2020 
9:00 Rozpoczęcie II dnia konferencji

9:10 Ransomware - paraliż dla Twojego biznesu, któremu można zapobiec. Pokaz na żywo.  
Dziurawa forteca, czyli w poszukiwaniu i mitygowaniu podatności.
Jakub Sawicki - Netia

11:20 Przerwa

11:40 Security Awareness… to nie tylko mail, grafika, czy śmieszny filmik. To przekaz. 
A ty co chcesz przekazać? Warsztat z budowania programów i kampanii security awareness
Grzegorz Krzemiński - Niezależny ekspert, Audytor, Trener

13:50 Przerwa

14:10 Business Resilience to filozofia funkcjonowania organizacji. Codziennego i w kryzysie. Do każdego działania potrzebna 
nam jest informacja. O roli bezpieczeństwa informacji w tworzeniu odpornych organizacji. 
Grzegorz Krzemiński - Niezależny ekspert, Audytor, Trener

14:50 Ochrona danych osobowych wg ISO 27701:2019 – szanse i wyzwania
Jarosław Wojcieszek - Biznes Partner

15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

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

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

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają:
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa 
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Adres gmail* Cena

1.

2.

Razem

Koszt udziału w wymianie doświadczeń obejmuje 
pracę trenerów, mater iał y konferencyjne , 
zaświadczenie, upominek reklamowy i wynosi.

■ 850 PLN netto +23% vat / osoba  
w przypadku zgłoszeń  
dokonanych do dnia 30.07. 2020 r.

■ 990 PLN netto +23% vat / osoba  
w przypadku zgłoszeń 
dokonanych do 31.09.2020 r.

■ 1100 PLN netto +23% vat / osoba  
w przypadku zgłoszeń 
dokonanych od 1.09.2020 r.

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).

*przekazanie adresu poczty gmail/konta google jest 
warunkiem niezbędnym do udostępnienia przekazu live  ze 
spotkania.

Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-mail  

m.brudzynska@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

NIP

*☐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
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