Informacje organizacyjne

Krajowe Stowarzyszenie
Ochrony Informacji Niejawnych

1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 12.12.2018 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00),
rozpoczęcie Forum o godz. 14.00, zakończenie 14.12.2018 r. ok. godz. 14.00.
2. Koszt uczestnictwa w Forum wynosi od osoby:
• 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
• 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.
Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych
są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

3. Preferencyjne zniżki:
• członkowie KSOIN - 5%,
• uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. - 5%,
• uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
• uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.
Zniżki nie sumują się.
4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem - nr tel. 32 206 46 01, mailem na adres biuro@ksoin.pl
lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
5. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
6. Należność za udział w Forum prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach,
nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT
lub faktury proforma przed rozpoczęciem Forum (nie dotyczy sfery budżetowej).
7. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie
na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona
na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum nie zwalnia od zapłaty.
8. Adres ośrodka: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.
9. Możliwość uczestniczenia w trwających równolegle szkoleniach i warsztatach.
10. Dane organizatora: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 40-127 Katowice,
pl. Grunwaldzki 8-10, NIP: 634-25- 59-104, REGON 278336546, e-mail: biuro@ksoin.pl,
tel. 32 206 46 00, fax 32 206 46 01.
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stulecie ochrony informacji niejawnych
projekt realizowany w ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości

I Krajowy Zjazd

Pracowników Pionów
Ochrony Informacji Niejawnych

XIII Forum Kierowników
Jednostek Organizacyjnych
oraz Pełnomocników ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

12/12 – 14/12/2018
Bukowina Tatrzańska

e-mail

Rezerwuję pokój ……..… osobowy. Deklaruję wpłatę kwoty w wysokości ........................... zł netto
(+23% VAT / zwolnienie z VAT - niepotrzebne skreślić).

kontakt do organizatora
podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

+48 32 206 46 00
biuro@ksoin.pl

Zaproszenie adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników
pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii
tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych
w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie
chronionych.
Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i funkcjonariuszy ABW i SKW działających w obszarze bezpieczeństwa państwa
i ochrony informacji niejawnych.
Z uwagi na rocznicowy charakter I Zjazdu nasze Wydarzenie zostało wpisane
do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto będziemy w
przededniu 20 rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji do standardów NATO.
Dla uatrakcyjnienia i wzbogacenia obrad planujemy drugiego dnia zajęcia
praktyczne w grupach:
I. kierownicy jednostek organizacyjnych, POIN oraz kadra kierownicza,
II. pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych, krajowych i zagranicznych,
III. administratorzy i inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w odbywających się równolegle szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji
niejawnych i danych osobowych.
W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu
wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.
W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze
osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne
i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego
firm/instytucji.
(-) Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządu

Dodatkowe informacje o Zjeździe na stronie
www.ksoin.pl

Tematyka Zjazdu

1. Stulecie ochrony informacji niejawnych w Polsce.
2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
3. Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa
państwa.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej – doświadczenia dowódców
wojskowych i innych KJO – pionierów wdrażania ustawy.
5. Nowe wyzwania i zagrożenia stojące przed pionami ochrony na miarę
aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
6. Proces ewoluowania ustawy, kolejne nowelizacje i dostosowywanie
uregulowań prawnych do aktualnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.
7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do
monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
8. Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne – proces akredytacji bezpieczeństwa
teleinformatycznego – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
10. Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez
pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
11. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce –
jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
12. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w szczególności
szacowanie ryzyka.
13. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę
informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
14. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu
gospodarczego.
15. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona
informacji.
16. Techniki i technologie zwiększające poziom
bezpieczeństwa i ochrony informacji.
17. Doświadczenia RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN.
18. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych
zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie
chronionych.

wykorzystano prace:
Natanaelginting / Freepik oraz jcomp / Freepik

Szanowni Państwo!

