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GDPR w IT – zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
(szkolenie 3-dniowe)
Informacje o szkoleniu
Termin szkolenia

01.01.1970

Miejsce

Warszawa centrum

Koszt szkolenia

1950 PLN

Prowadzący

Rafał Krakowski

Opis szkolenia
Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w
organizacji. Wspomaga on wykonywanie ról związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i
bezpieczeństwem danych osobowych. Zbudowany jest w oparciu o najlepsze praktyki w zarzadzaniu
bezpieczeństwem, zawarte w podstawach programowych certyfikatów CISSP oraz CSX, wykorzystuje wiedzę z
zakresów ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 31000.
Termin i miejsce szkolenia:
Warszawa (centrum)
Godz. 09.30–16.00
Podstawowe obszary kursu:
1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem
2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
3. Kontekst działania organizacji i jego wpływ na bezpieczeństwo informacji
4. Modelowanie bezpieczeństwa – podstawowe koncepcje w bezpieczeństwie
5. Bezpieczeństwo informacji i ochrona zasobów
6. Bezpieczna komunikacja i bezpieczeństwo środowiska IT
7. Zarządzanie kontrolą dostępu i tożsamością
8. Ocena bezpieczeństwa, audyty, przeglądy i testy
9. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji, działania operacyjne IT oraz działania operacyjne działu
bezpieczeństwa informacji

10. Bezpieczeństwo w procesie rozwoju oprogramowania
11. Bezpieczeństwo w procesie tworzenia systemów informacyjnych
12. Modele zapewnienia kompletności i najlepsze praktyki
Wymagana jest wiedza z zakresu procesów zarządzania usługami IT co najmniej w zakresie podstawowym.

Dlaczego OMNI MODO:
Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu
możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat.
Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z
każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej,
farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji
państwowej.
Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go
pytania.
W ramach szkolenia:
otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które Cię zainteresowały,
zapewniamy pyszny obiad, kawę, herbatę,
zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Prowadzący:

Rafał Krakowski – CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager – ekspert w zakresie
bezpieczeństwa informacji, zarządzaniu ciągłością działania i ryzykiem. Absolwent Politechniki Warszawskiej
kierunków: Informatyka na wydziale FTiMS, Zarządzanie i marketing na wydziale WIP oraz podyplomowych studiów
bezpieczeństwa systemów IT na Wydziale Elektrycznym.
Wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach, jako informatyk, project manager,

doradca i audytor bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na
Europę Centralną i Wschodnią, ABI i BCM manager.
Doświadczenie doradcze i audytorskie zdobywał poprzez realizację audytów, przeglądów i projektów wdrożeniowonaprawczych w obszarach ISO/IEC 27001; ISO/IEC 22301, ISO/IEC 31000, Rekomendacji KNF, KRI, SOX, SWIFT, AIRB i
wielu innych.
Termin i miejsce szkolenia:
Warszawa (centrum)
Godz. 09.30–16.00
Cena zawiera:
pakiet materiałów szkoleniowych,
obiad, kawę, herbatę,
certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
wsparcie merytoryczne.
FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE
Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:
szkolenia@omnimodo.com.pl
Dodatkowych informacji udzieli: Kamila Grzeszczak, tel. 22 616 25 70, 502 109 114.

Zapraszamy!

Omni Modo
Aleja Jerzego Waszyngtona 40A Ip
03-910 Warszawa
NIP: 113-060-77-41
tel/fax: 22 616 25 70
e-mail: omnimodo@omnimodo.com.pl

