ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
ABCD CYBERBEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE KRYZYSU

29 sierpień 2022r.
godz. 9.00-14.00
ON-LINE
w formie WEBINARIUM
Koszt Uczestnictwa:
300,00 zł brutto
Szkolenie w formie webinarium to
wykład online nadawany na specjalnie
przygotowanej platformie.
Uczestnicy będą na żywo brali udział
w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na
czacie. Podczas szkolenia oprócz prezentacji będzie
widoczny prowadzący.

ABCD CYBERBEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KRYZYSU

CELE SZKOLENIA
-

Omówienie procedur obowiązujących w przypadku stopni alarmowych CRP Alfa/Bravo/Charlie/Delta
Cyberprzestrzeń – przedstawienie podatności i zagrożeń w kontekście konfliktu militarnego
Przykłady dobrych praktyk w pracy instytucji administracji publicznej
Techniki zabezpieczeń urządzeń, odpowiedzialne zachowania w sytuacji zagrożenia cyberprzestrzeni

PROGRAM:
-

Wprowadzenie do zagadnień cyberbezpieczeństwa
Klasyfikacja poziomów zagrożenia
Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni, sposoby ochrony i profilaktyka
Człowiek, jako najsłabsze ogniwo w systemie IT
Kradzież tożsamości lub haseł
Stalking - uporczywe nękanie m.in. przy użyciu e-maili i smsów
Nośniki danych jako potencjalne źródło przenoszenia złośliwego oprogramowania
Publiczne sieci WiFi – zagrożenia dla użytkowników
Fake news - jak rozpoznać sztuczne konta i nieprawdziwe treści
Phishing, jako narzędzie do przejmowania prawdziwych kont użytkowników
Bezpieczne korzystanie z Internetu, stron WWW, poczty e-mail i serwisów społecznościowych
Zdalny dostęp i zagrożenia z nim związane
Mobbing elektroniczny (Cyber bullying) - agresywne zachowania z wykorzystaniem Internetu
Ataki typu DDoS - blokowanie stron internetowych i serwerów pocztowych
Jakie działania związane z cyberatakami kwalifikowane są jako przestępstwa
Jakie kary grożą za popełnianie cyberprzestępstw
Jakie prawa ma ofiara, która padła ofiarą cyberprzestępstwa
Jesteś ofiarą cyberataku/cyberprzestępstwa - kogo i jak poinformować
Sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania
Współdziałanie z organami ścigania w zakresie cyberprzestępczości
Jak zabezpieczyć dowody cyberprzestępstwa
Portale internetowe z aktualnymi informacjami o sposobach ochrony przed cyberatakami
Podsumowanie, pytania, dyskusja

SZKOLENIE POPROWADZI: BARTŁOMIEJ ŻYWCZAK
Bartłomiej Żywczak: magister inżynier informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, doradca ds. systemów informatycznych w instytucjach
publicznych, edukacji i biznesie. Egzaminator ECDL Advanced. Pomysłodawca Akademii
Programowania DMT kształcącej programistów i testerów oprogramowania. Przedsiębiorca
świadczący usługi outsourcingowe IT z ponad dwudziestoletnim stażem.

WAŻNE INFORMACJE
1. Nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Po zapisaniu się na szkolenie na Państwa e-mail w
dniu poprzedzającym szkolenie zostanie wysłany mail z linkiem do platformy.
2. Koszt brutto obejmuje dostęp do platformy w czasie realizacji wykładu, materiały
szkoleniowe
w wersji elektronicznej, certyfikat na życzenie uczestnika wysłany on-line.
3. Faktura zostanie wysłana on-line po szkoleniu na wskazany e-mail w formularzu zgłoszenia.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10). Aktualna wersja jednej z wybranych
przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera

ABCD cyberbezpieczeństwa w czasie kryzysu
29 sierpień 2022r. szkolenie on-line

Temat, data i miejsce

DANE DO FAKTURY

Nabywca
(ADRES, NIP)

e-mail na który ma być
wysłana faktura

Odbiorca

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW
Imię i nazwisko

stanowisko

Płatność: przelew – 14 dni;

e-mail uczestnika szkolenia pod
którym będzie
dostępny

telefon

inny termin płatności……………………………..

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych jest IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. z siedzibą Bielsku-Białej ul. Siewna 12/29, 43-300 Bielsko-Biała.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych osobowych
w celu:
- organizacji szkolenia i jego rozliczenia w oparciu o Państwa zainteresowanie naszą ofertą (art.6.ust. 1pkt. b i c RODO) gdy to konieczne dane mogą być przetwarzane:
- w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dowodów sprzedaży, innych dokumentów
księgowych, zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu dochodzenia roszczeń, windykacji, w celach dowodowych, w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, będących realizacją naszego
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt F RODO); a w zakresie wykraczającym w oparciu
o Państwa dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a),
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody. Realizacja poszczególnych uprawnień zależeć będzie od przepisów szczególnych. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się pod adresem: irpbb.com.pl w
zakładce RODO.
WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA:
Rezygnacja ze szkolenia webinarnego musi nastąpić w formie pisemnej, nie później niż 3 dni robocze przed datą szkolenia webinarnego. Rezygnacja w terminie późniejszym,
jej brak lub nie uczestniczenie w szkoleniu webinarnym nie zwalnia od uiszczenia faktury w pełnej wysokości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych Spółki IRP zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r.
TAK

NIE

Zapoznałam/em się i akceptuję powyższe warunki

Podpis osoby upoważnionej....................................................................................

Wypełniony formularz proszę wysłać na e-mail: szkolenia@irpbb.pl

