
Konferencja  
Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości 

26 – 27 kwietnia 2017 r. - Warszawa 



Obecnie zagadnienia związane z obszarem Bezpieczeństwa Informacji stają się 
przedmiotem zainteresowania co raz większej liczby  przedsiębiorstw. Ochrona informacji 
strategicznych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz danych 
osobowych w szczególności Klientów stają się priorytetem  i mogą zapewnić przewagę 
konkurencyjną. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku BCMG wraz SuccessPoint  postanowiła 
zorganizować Konferencję , która będzie łączyła w sobie forum wymiany doświadczeń 
poprzez prezentacje ekspertów w dziedzinie Bezpieczeństwa Informacji jak również  
praktyczne Warsztaty, podczas których Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać  
posiadaną wiedzę w praktyce pod okiem najlepszych ekspertów. 

 

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: 

• Bezpieczeństwo Informacji 

• Ochrona Danych Osobowych 

•  Inżynieria socjalna  - Socjotechnika 

 

 

 Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości 
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BCMG jest firmą doradczą specjalizującą się w usługach z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, zarządzania ciągłością działania, 
zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem fizycznym oraz  bezpieczeństwem IT.  
 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie, profesjonalną wiedzę oraz najwyższe kompetencje zdobyte 
w ponad 130 projektach  audytowych oraz wdrożeniowych.  Dla naszych Klientów staramy się być 
Partnerem. 
 
Dla naszych Klientów świadczymy również usługi profesjonalnego Zewnętrznego Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji jak również zapewniamy wsparcie dla merytoryczne dla Zarządów i 
osób pełniących funkcję ABI.  
 
Unikalność naszych usług polega na własnej, opracowanej na drodze wieloletnich doświadczeń 
metodyce realizacji projektów wdrożeniowych opartych także o dobre praktyki wynikające z 
wymagań prawnych, sektorowych i międzynarodowych standardów. Nie działamy szablonowo. Dla 
nas każdy Klient to nowy projekt, nowa organizacja oraz nowe wyzwania. 
 
Konsultanci BCMG pracują dla branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, 
przemysłowej, medycznej, a także dla spółek z sektora publicznego. 
 

 

 Organizatorzy 
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SuccessPoint jest firma organizującą konferencje, szkolenia oraz spotkania dedykowane w 

zakresie zarządzania, nowych technologii i IT. 
Organizowane wydarzenia każdorazowo są okazją do spotkań w gronie decydentów, kadry 
zarządzającej, wykwalifikowanej kadry specjalistycznej przedsiębiorstw komercyjnych oraz w 
gronie decydentów i przedstawicieli administracji publicznej. 
 
 Nieustannie śledząc trendy, rozwój technologii oraz obserwując mechanizmy rządzące biznesem 
wykazuje dbałość o poziom realizowanych projektów. Wypełniając swoją misję podejmuje 
współpracę z przedstawicielami nauki, techniki oraz placówkami administracji publicznej, 
organizacjami państwowymi i społecznymi. Swoim działaniem przyczynia się do propagowania 
wiedzy, promocji nowych trendów i technologii.  
 
Dzięki elastycznemu podejściu doskonale dostosowuje zakres działań do potrzeb swoich Klientów 
oraz oczekiwań rynku. 

 Organizatorzy 
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Bezpieczeństwo Informacji – o Bezpieczeństwie Informacji mówi się już praktycznie w 
każdej dziedzinie życia, staramy się chronić nasze dane firmowe - stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstw, ustawodawcy nakładają na firmy obowiązki wynikające z tajemnic 
służbowych ale także co raz częściej chcemy chronić nasze dane prywatne. Na 
Konferencji opowiemy o tym czym jest System Bezpieczeństwa Informacji, jak 
skutecznie wdrożyć go w organizacji, a także o odpowiedzialności za ewentualny wyciek 
informacji. 

 

Ochrona Danych Osobowych – z Danymi Osobowymi stykamy się na każdym kroku, 
każda firma przetwarza dane osobowe w mniejszym lub większym  zakresie i każda 
zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest do ich ochrony.  Podczas Konferencji 
postaramy się odpowiedzieć jak skutecznie chronić dane,  jak przygotować się do 
pełnienia funkcji Administratora Danych Osobowych oraz w jaki sposób przygotować 
się na ewentualną kontrolę GIODO. 

 

Inżynieria socjalna – Socjotechnika – to stosunkowo nowe zagadnienie, które co raz 
częściej możemy usłyszeć w mediach i prasie. Czym jest tak naprawdę socjotechnika,  
kim może być socjotechnik i jak nie paść jego ofiarą ? Na wszystkie te pytania będziemy 
szukać odpowiedzi w bloku poświęconym Inżynierii socjalnej. 

Tematyka 
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I dzień 8:00 - 17:00 
  
8:00 - 9:00 Rejestracja gości 
9:00 - 9:10 Otwarcie Konferencji, powitanie gości 
9:10 - 9:40 Wystąpienie Partnera Głównego Konferencji 
9:40 - 10:00 Wystąpienie Partnera 
  
Blok I - Bezpieczeństwo Informacji 
  
10:00 - 10:30 - Wprowadzenie do Bezpieczeństwa Informacji, standardy, dobre praktyki a realia biznesowe 
10:30 - 11:00 - Odpowiedzialność organizacji za działania podjęte przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych 
11:00 - 11:30 - Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji Systemu Bezpieczeństwa Informacji  
11:30 - 12:00 - Bezpieczeństwo informacji a systemy teleinformatyczne 
  
12:00 - 12:20 - Przerwa kawowa 
  
Blok II - Dane osobowe 
  
12:20 - 12:50 - Wymagania dotyczące przepisów o Ochronie Danych Osobowych w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa 
12:50 - 13:20 - Dobry ABI - od czego zacząć ? 
13:20 - 13:50 - Kontrola GIODO - jak się przygotować 
  
13:50 - 14:50 - Obiad 
  
14:50 - 15:20 - Wystąpienie Głównego Partnera Kongresu 
  
Blok III  - Inżynieria socjalna - socjotechnika 
  
15:20 - 16:20 - Socjotechnika jako sztuka zdobywania informacji  
16:20 - 16:50 - Techniki wykrywania, reagowania, obrony i przeciwdziałania atakom socjotechnicznym 
  
16:50 - 17:00 Zakończenie i podziękowania 
 

Program 
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II dzień 9:00 - 14:00 
  

Trzy równoległe warsztaty 9:00 - 13:00 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

13:00 - 14:00 Obiad 

 

Program 

Bezpieczeństwo informacji  Dane osobowe  Socjotechnika  

Warsztaty - Klasyfikacja 
Informacji -  prowadzący 
Dariusz Romańczuk 

Warsztaty - Jak 
przygotować plan 
sprawdzeń oraz jak 
wykonać sprawozdanie ze 
sprawdzenia zgodności 
przetwarzania danych 
osobowych - prowadzący 
Sylwia Czub-Kiełczewska 

Warsztaty - Człowiek w 
systemie bezpieczeństwa 
informacji – jak nie paść 
ofiarą socjotechniki – 
prowadząca Jolanta 
Gasiewicz 
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Konferencja  odbędzie się w formule dwu dniowej.  

 

Pierwszego dnia Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji ekspertów, które zostały 
podzielone na trzy bloki tematyczne. 

 

Drugi dzień to trzy równoległe warsztaty, na których Uczestnicy będą mieli okazja w 
praktyczny sposób sprawdzić swoją wiedzę w danym obszarze, zadać prowadzącym 
nurtujące ich pytania oraz wymienić się doświadczeniami z innymi Uczestnikami. 

 

Każdy z Uczestników  ma prawo wyboru, które z zagadnień najbardziej go interesują. 

 

Organizatorzy przez dobór takiej formuły Kongresu chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
Uczestników i zapewnić im maksimum korzyści z uczestnictwa w wydarzeniu. 

Formuła 
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 Udział w I dniu Konferencji – koszt 400 zł netto. 

 

 Udział w II dniu Konferencji w jednym z trzech Warsztatów – koszt 600 zł netto. 

 

Uczestnik może wziąć udział w I lub tylko II dniu Konferencji. Dla osób, które zechcą 
uczestniczyć w obu dniach Konferencji przygotowaliśmy cenę specjalną. 

 

 Udział w I i II dniu Konferencji – koszt 850 zł netto. 

 

Uczestnicy, którzy będą brali udział w Warsztatach proszeni są o podanie tytułu 
Warsztatów, w których chcieli by uczestniczyć podczas rejestracji. Liczba osób na 
Warsztatach jest ograniczona. 

Warunki uczestnictwa 
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Oferta Partnerska 



Pakiet Głównego Partnera Kongresu 

 20 minutowe wystąpienie w trakcie sesji otwierającej konferencję  

 Udział do 4 osób w całej konferencji  

 30 minutowe wystąpienie w trakcie bloków tematycznych  

 Miejsce na przygotowanie stoiska Konferencyjnego 

 Zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych 

 Całostronicowa reklama w katalogu konferencji (dostarczona przez Partnera) 

 Zamieszczenie w materiałach dystrybuowanych wśród uczestników konferencji 
broszury Partnera  

 Logo na stronie internetowej konferencji + link do strony Partnera  

 Logo w ogłoszeniach reklamujących konferencję  

 Logo partnera wyświetlane na sali plenarnej w trakcie przerw w konferencji  

 2 roll’upów Partnera na sali plenarnej  

 Przekazanie listy uczestników 

 

Koszt pakietu 15 000 zł  
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Pakiet Partnera Kongresu 

 20 minutowe wystąpienie w trakcie sesji otwierającej konferencję  

 Udział do 2 osób w całej konferencji  

 Miejsce na przygotowanie stoiska Konferencyjnego 

 Zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych 

 Całostronicowa reklama w katalogu konferencji (dostarczona przez Partnera) 

 Zamieszczenie w materiałach dystrybuowanych wśród uczestników konferencji 
broszury Partnera  

 Logo na stronie internetowej konferencji + link do strony Partnera  

 Logo w ogłoszeniach reklamujących konferencję  

 Logo partnera wyświetlane na sali plenarnej w trakcie przerw w konferencji  

 1 roll’upy Partnera na sali plenarnej 

Koszt pakietu 10 000 zł  
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Pakiet Reklamowy Duży 

 Udział do 2 osób w całej konferencji  

 Miejsce na przygotowanie stoiska Konferencyjnego 

 Zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych 

 Całostronicowa reklama w katalogu konferencji (dostarczona przez Partnera) 

 Zamieszczenie w materiałach dystrybuowanych wśród uczestników konferencji 
broszury Partnera  

 Logo na stronie internetowej konferencji + link do strony Partnera  

 Logo w ogłoszeniach reklamujących konferencję  

 Logo partnera wyświetlane na sali plenarnej w trakcie przerw w konferencji  

 1 roll’upu Partnera na sali plenarnej 

Koszt pakietu 7 000 zł  
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Pakiet Reklamowy Mały 

 Udział do 2 osób w całej konferencji  

 Zamieszczenie w materiałach rozdawanych wszystkim uczestnikom konferencji 
broszury Reklamodawcy  

 Logo w katalogu konferencji  

 Logo partnera wyświetlane na sali plenarnej w trakcie przerw w konferencji 

 Możliwość wystawienia 1 roll’up  

Koszt pakietu 5 000 zł  
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Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w Konferencji należy kierować do: 

 

 

 Maria Moskała 

maria.moskala@successpoint.pl 

Tel. 664 059 244 

 

Kontakt 

mailto:maria.moskala@successpoint.pl

