ŚLĄSKIE FORUM INFORMATYKÓW
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW. ANALIZA RYZYKA I AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA.
Zapraszamy na stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków.
Celem działania Śląskiego Forum Informatyków jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność
szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w
Serdecznie zapraszam na spotkanie!

Omówienie bieżących zagadnień dotyczących pracy informatyków i osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa systemów
informatycznych. W trakcie spotkania zostaną omówione poszczególne kroki związane z oceną ryzyka systemów informatycznych
i zabezpieczeń.

1. Bezpieczeństwo systemów.
2. Kontrola zarządcza i ocena ryzyka i dobór adekwatnych zabezpieczeń:
•
Zabezpieczenia techniczne – środki bezpieczeństw fizycznego.
•
Zabezpieczenia informatyczne:
−
inwentaryzacja infrastruktury informatycznej i zasobów informacyjnych,
−
kontrola dostępu do zasobów informacyjnych,
−
użytkownicy: nadawanie i weryfikacja uprawnień, ewidencja osób uprawnionych,
−
prawidłowe oprogramowanie,
−
monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych.
•
Zarządzanie incydentami i ich zgłaszanie do właściwego organu.
•
Zapewnienie ciągłości działania.
•
Relacje z zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami.
3. Praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych zasobów informacyjnych:
•
Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji.
•
Zagrożenia związane Internetem.
•
Legalność oprogramowania,
•
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
•
Informatyczne nośniki danych: pendrivy i pamięci zewnętrzne.
•
Zdalny dostęp do zasobów i korzystanie z urządzeń prywatnych pracowników.
•
Oprogramowanie antywirusowe.
•
Aktualizacja programów i aplikacji.
•
Podstawowe zasady związane z korzystaniem z zewnętrznych dostawców usług informatycznych.
4. Audyt cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Polska. Warunki i zasady jego prowadzenia.
5. Konsultacje i odpowiedzi na pytania.

Członkowie Forum, informatycy, osoby koordynujące i nadzorujące pracę zespołów informatyków i osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo systemów informatycznych, ocenę ryzyka systemów i diagnozę cyberbezpieczeństwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
Śląskie Forum Informatyków. Bezpieczeństwo systemów. analiza ryzyka i audyt
cyberbezpieczeństwa.
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka.
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.
23 września 2022 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-13:00

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 490 PLN netto/os. Udział
w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43
szkolenia@okst.pl; marlena.gumulak@okst.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Członek FORUM

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony
danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem
do 21 września 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na
podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

