Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Wyższa Szkoła Handlowa
oraz KERBEROS Ochrona Informacji, serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję pt.

w

Radomiu

GŁOS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Ochrona danych osobowych jest tematyką obszerną, kompleksową i poddawaną względnie często
różnego rodzaju zmianom. Jest to zagadnienie mające bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo danej
instytucji, jej petentów, partnerów, kontrahentów, klientów oraz ich środków finansowych. Środowisko
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – przyszłych Inspektorów Ochrony Danych ma swoje
problemy. Ma pytania i wątpliwości, na które trzeba poszukać odpowiedzi. Ma potrzebę wypowiedzenia
się i dyskusji, dzięki której, możliwe stanie się zaprezentowanie i implementacja wspólnie
wypracowanych rozwiązań, które będą mieć za zadanie zapewnić optymalną i efektywną ochronę
danych. Wychodząc naprzeciw wyżej wymienionym oczekiwaniom i potrzebom oraz mając na uwadze
rewolucję w polskim prawodawstwie, jaką niesie ze sobą ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych (mówi się, iż około 800 ustaw i innych aktów prawnych będzie wymagało
nowelizacji), 7 marca 2017 r. w Auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61a,
organizowany jest „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”. Konferencja adresowana jest do
wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwem informacji
lub też mających z nimi do czynienia ze względu na pełnione przez siebie obowiązki służbowe.
Prelekcje zostaną wygłoszone przez osoby, zawodowo związane z ochroną danych osobowych,
bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym.
Nadrzędnym celem konferencji jest stanie się wydarzeniem cyklicznym, dającym ABI (przyszłym IOD)
możliwość dyskusji/debaty/wymiany poglądów i obserwacji z kolegami reprezentującymi różne branże
i podmioty jak np. banki, urzędy, instytuty, szpitale, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy prywatne, szkoły,
spółki, uczelnie, ministerstwa etc. Pragniemy, aby był to prawdziwy GŁOS całego środowiska
związanego z bezpieczeństwem informacji, który będzie dostrzegany i brany pod uwagę przez organ
nadzorujący oraz który przyczyni się do podnoszenia poziomu ochrony danych w Polsce.
Wszystkie osoby biorące udział w Konferencji, oprócz certyfikatów i elektronicznych materiałów
szkoleniowych, otrzymają także darmowe egzemplarze miesięczników: „Ochrona Danych Osobowych”
oraz „Dokumentacja ODO”, które objęły patronat medialny nad imprezą. Ponadto zapewniamy naszym
uczestnikom poczęstunek, obiad oraz opiekę organizatorską. Pytania oraz zgłoszenia można przesyłać
korzystając z danych teleadresowych podanych w poniższej agendzie Konferencji.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Liczba miejsc ograniczona.

GŁOS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Godz. 8:30-9:00 Rejestracja uczestników Konferencji.
Godz. 9:05 Oficjalne otwarcie Głosu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
Godz. 9:10 Paweł Waniek (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku) – Rola i obowiązki ABI banku
spółdzielczego.
Godz. 9:45 Karol Sadurski (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu) – Praktyczne
sposoby bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej.
Godz. 10:20 Piotr Orkisz (Bank Spółdzielczy w Kielcach) – Współpraca ABI-ASI: jak monitorować sieć.
Godz. 10:55 dr inż. Sebastian Pabiasz (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Świadomość przedsiębiorców
w zakresie przetwarzania danych osobowych, praktyczne aspekty wprowadzania polityki bezpieczeństwa w firmie.
Godz. 11:30 – 11:40 P R Z E R W A
Godz. 11:45 dr Joanna Łuczak (Uniwersytet Łódzki) – ABI a Inspektor Ochrony Danych – różnice i podobieństwa.
Godz. 12:20 Piotr Glen (WIKnet) – Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie
danych zgodnie z RODO.
Godz. 12:55 Jacek Zontek (Zontek i Wspólnicy Sp. k.) – Przeprowadzenie oceny skutków i analiza ryzyka
w świetle przepisów RODO.
Godz. 13:30 – 14:00 P R Z E R W A O B I A D O W A
Godz. 14:05 Monika Krasińska (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – Ocena mechanizmów
przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych w sektorze bankowym w perspektywie nowych ram prawa
ochrony danych osobowych UE.
Godz. 14:40 dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Sankcje w ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych.
Godz. 15:15 dr inż. Albert Sadowski (KERBEROS Ochrona Informacji Sp. z o.o.) – Co ABI powinien robić
w ramach sprawdzenia (auto-inspekcji) i jak napisać dokumentację po-sprawdzeniową.
Godz. 15:50 Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów oraz ewentualna dyskusja, konsultacje.

Termin: 7 marca 2017 r.
Miejsce: Radom (aula WSH) ul. Traugutta 61a
Cena: 161,80 zł + VAT (199,00 zł brutto). W cenie: udział w konferencji, poczęstunek (kawa/herbata+ciastka), obiad,
elektroniczne materiały szkoleniowe, certyfikat, opieka organizatora)

Zgłoszenie udziału:
Tel: +48 (062) 590 38 30
Tel kom: 600 010 955
Fax: +48 (062) 590 38 31
E-mail: agata.felczak@kerberos.pl

PARTNERZY GŁOSU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa Konferencji

Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Data

7 marca 2017 r.

Miejsce

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a

Koszt udziału 1 osoby

161,80 zł + VAT (199,00 zł brutto)

Imię i Nazwisko oraz stanowisko
uczestnika Konferencji

Lp.

E-mail do uczestnika

Numer telefonu
kontaktowego

1
2
3
Dane do faktury
Nazwa instytucji
Dokładny adres
(kod pocztowy, miejscowość, ulica)
Numer identyfikacyjny NIP
Tel/Fax
E-mail

Oświadczam, iż kwota ___________________ zł zostanie przekazana na konto Kerberos Sp. z o.o.
po otrzymaniu faktury za szkolenie. Niniejsze zgłoszenie stanowi upoważnienie do wystawienia faktury VAT
bez podpisu potwierdzającego jej odbiór.
Firma Kerberos Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów na późniejsze (ustalone w porozumieniu
z zarejestrowanymi uczestnikami). Rezygnacja z udziału w szkoleniu nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia oraz
nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Kerberos
Sp. z o. o..
(prosimy o odznaczenie - w przypadku wyrażenia zgody)
[ ]Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu informowania o organizowanych seminariach,
konferencjach, szkoleniach oraz usługach i produktach oferowanych przez firmę Kerberos Sp. z o. o zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Firma Kerberos Sp. z o. o. informuje o przysługującym Państwu prawie
do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

__________________________________________
Data i podpis osoby uprawnionej
do akceptacji kosztów

__________________________________________
Pieczęć instytucji

