Termin:

Miejsce:

10.03.2020

Siedziba PLC
Doradztwo
Informatyczne,
ul. Michałowo 31A,
61-314, Poznań

Zaproszenie na spotkanie technologiczne:

Jak chronić firmę przed cyberatakami,
czyli najlepsze praktyki w poprawie
cyberbezpieczeństwa Twojej Firmy.
Tematy spotkań:

1

Prawne aspekty odpowiedzialności za
naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych (RODO, Ustawa o ochronie

4

Obrona na pierwszej linii frontu, czyli
czym jest Phishing, jak się przed nim
bronić i dlaczego to nadal najczęstszy
pierwszy kierunek ataku

danych osobowych, Ustawa o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa)

Marek – CTO / Sophos Architect &
Trainer

Wojciech – Radca Prawny, Kancelaria
Adwokacka Bartosz Mleczak

2

Zarządzanie bezpieczeństwem IT
Jakub – Certified Ethical Hacker/ISO
27001 Lead Auditor

3

5

HPE Infosight - Tradycyjny monitoring
generuje pytania, a Infosight daje
rozwiązania, czyli jak chronić swoje
środowisko wykorzystując sztuczną

Jak działają hakerzy – demonstracja
sprzętu i pokaz łamania haseł
Jakub – Certified Ethical Hacker/ISO

inteligencję
Piotr – HPE Indirect Territory Sales
Manager

27001 Lead Auditor

Rejestracja zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy wysyłać drogą mailową:
Patrycja
tel. +48 519 823 887
patrycja.k@plc-solutions.pl

Michał
tel. +48 519 824 234
michal.s@plc-solutions.pl

Łukasz
tel. +48 790 888 752
lukasz.p@plc-solutions.pl

Agenda

Najlepsze praktyki w poprawie cyberbezpieczeństwa Twojej Firmy
9:00 – 9:45

Prawne aspekty odpowiedzialności za naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych (RODO, Ustawa o ochronie danych
osobowych, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)
Wojciech – Radca Prawny, Kancelaria Adwokacka Bartosz Mleczak
– Zakres odpowiedzialności
– Podmioty zobowiązane
– Obowiązki operatorów kluczowych
– Sankcje karne
– Nadzór i kontrola
– Procedura zgłoszenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

9:45 – 11:00

Zarządzanie bezpieczeństwem IT
Jakub – Certified Ethical Hacker/ISO 27001 Lead Auditor
– Jak identyfikować zagrożenia i podatności systemów
– Jaka jest skala zagrożeń i kto jest na nie narażony
– Jakie błędy najczęściej popełniają administratorzy systemów
– Przykłady ciekawych luk w bezpieczeństwie systemów
– Etyczni hakerzy i audyty bezpieczeństwa
– Jak zarządzać bezpieczeństwem

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 12:00

Jak działają hakerzy – demonstracja sprzętu i pokaz łamania haseł
Jakub – Certified Ethical Hacker/ISO 27001 Lead Auditor
– Przegląd urządzeń do łamania zabezpieczeń – czyli, czym dysponują hakerzy
– Ile znaków to za mało…? – prezentacja hakowania haseł

12:00 – 12:40

Obrona na pierwszej linii frontu, czyli czym jest Phishing, jak się przed
nim bronić i dlaczego to nadal najczęstszy pierwszy kierunek ataku
Marek – CTO / Sophos Architect & Trainer
– Przykłady ataków phishingowych
– Jak bronić się przed phishingiem na płaszczyźnie zwykłego pracownika
i rozwiązań technologicznych
– Co zrobić gdy phishing okaże się skuteczny i przebrnie przez pierwsze sito
bezpieczeństwa Firmy

12:45 – 13:15

HPE Infosight - Tradycyjny monitoring generuje pytania, a Infosight
daje rozwiązania, czyli jak chronić swoje środowisko wykorzystując
sztuczną inteligencję

Piotr – HPE Indirect Territory Sales Manager
– Zapobieganie problemom przed ich wystąpieniem
– Proaktywna poprawa wydajności
– Optymalizacja zasobów

13:15 – …

Pytania do ekspertów oraz zakończenie

