
OFERTA SZKOLENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WEDŁUG
WYMAGAŃ PN ISO/IEC 27001



Oferta
 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 7 godzin zegarowych
Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku

                                                                                                                                
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 226, poz.1476) szkolenia finansowane w całości ze środków
publicznych są zwolnione z podatku VAT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA

Kadra kierownicza jednostek centralnych, delegatur oraz jednostek
samorządu terytorialnego
Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, którzy odpowiadają za
bezpieczeństwo informacji
Pełnomocnicy i przyszli pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa informacji
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych
Osoby odpowiedzialne za organizację bezpieczeństwa informacji

ADRESACI SZKOLENIA

Omówienie cyklu życia informacji przetwarzanych w administracji oraz
jej ochrony względem interesariuszy.
Omówienie wymagań prawnych w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w jednostkach administracji
publicznej oraz w cyberprzestrzeni.
Przedstawienie wymagań normy PN ISO/IEC ISO 27001 oraz możliwości
i sposobów wdrożenia.
Przedstawienie najlepszych doświadczeń w zakresie planowania,
wdrażania i nadzorowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji.
Zapoznanie z innymi standardami oraz dobrymi praktykami w zakresie
bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.



Oferta
 

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

TRENER
Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych oraz Systemów
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Posiadający blisko 10
letnie praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony informacji
oraz ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze IT. Realizował
zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz
Administratora Bezpieczeństwa Systemu w dużej organizacji
administracji państwowej zatrudniającej około 2000 pracowników.
Uczestniczył w realizacji projektów wdrażania i utrzymania
procesów związanych z wymaganiami norm ISO 27001, ISO 9001,
ISO 13485, metodyki mapowania procesów BPMN.   Jest również
audytorem wiodącym w zakresie normy ISO 27001 z długoletni
doświadczeniem w audytowaniu organizacji.

 

KONTAKT
Dział Szkoleń i Audytów
tel. +48 61 861 24 46

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Nabycie podstawowej wiedzy prawnej w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa informacji w instytucji.
Zdobycie umiejętności opracowywania dokumentów
planistycznych, nadzorczych oraz podstawowej dokumentacji
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Znajomość normy ISO 27001.
Zrozumienie celów i istoty bezpieczeństwa informacji w organizacji.

 



Program szkolenia 
 

Informacja jako kluczowy aspekt działania administracji. 

Identyfikacja informacji,

Klasyfikacja informacji,

Przypisanie odpowiedzialności i ról,

Cykl życia informacji a procesy biznesowe w administracji.

Bezpieczeństwo informacji, czym jest oraz jak zidentyfikować

potrzeby dotyczące bezpieczeństwa informacji.

 Wymagania prawne dotyczące 

Ochrona danych osobowych wg RODO jako odzwierciedlenie

wymagań  bezpieczeństwa informacji wynikających z normy

ISO 27001.

KRI,

Wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa,

Inne.

Identyfikacja celów bezpieczeństwa, sposoby ich określania oraz

mierzenia stopnia realizacji.

Standardy, wytyczne, dobre praktyki, metodyki wspierające

wdrożenie, utrzymanie i zwiększanie bezpieczeństwa informacji

oraz korzyści wynikające ze stosowania wymagań normy ISO

27001.

Podejście do bezpieczeństwa informacji oparte na ryzyku.

Obszary i procesy jakie należy poddać ocenie ryzyka zgodnie z

potrzebami własnymi i wymaganiami prawnymi. Sposoby

zarządzania ryzyka. Zagrożenia, podatności i czynnik ludzki

wpływające na ryzyko.

BLOK TEMATYCZNY
9:30-11:00

 

Wprowadzenie do zapewnienia o bezpieczeństwie
informacji

Przerwa kawowa

11:00-11:15
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PDCA jako główny fundament zarządzania bezpieczeństwem

zgodnie z ISO 27001.

Dokładniejsze omówienie „rodziny” norm ISO 27001 oraz

innych norm których zakres stosowania wynika z normy ISO

27001.

Kontekst organizacji jako punkt wyjściowy do wdrożenia

wymagań bezpieczeństwa informacji opartego o zakres

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz celów

bezpieczeństwa. 

Czym tak naprawdę jest zakres SZBI – aktywa, procesy, zasoby

ludzkie, standardy.

Załącznik A jako wymaganie jak i wskazówka w zakresie

stosowanych zabezpieczeń. 

Identyfikacja posiadanych zabezpieczeń, właściwości

zabezpieczeń oraz pomiar skuteczności działania,

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji oraz sposoby

jak dostosować wymagania do organizacji w oparciu o różne

metodyki zarządzania ryzykiem. 

Dokumentacja jako największy problem skutecznego

wdrożenia wymagań bezpieczeństwa. Miejsce w którym

wielkość i złożoność nie przekłada się wprost proporcjonalnie

na zwiększenie bezpieczeństwa. Wskazówki i dobre praktyki. 

Budowanie świadomości bezpieczeństwa informacji w ramach

naszej organizacji. 

Audyty bezpieczeństwa informacji. Jak planować, jak

realizować oraz co zrobić z wynikami.

Przegląd działania SZBI. Jak do tego podejść, jakie dane zebrać

oraz jak udokumentować działanie SZBI tak, aby spełnić

wymagania normy jak i RODO.

 

BLOK TEMATYCZNY
11:15-13:30

 

Projektowanie i budowa systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji
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13:30-14:00
 

Lunch
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BLOK TEMATYCZNY

14:00-16:15
 

Podsumowanie, dyskusja 

Zajęcia praktyczne

Przygotowanie prostej identyfikacji aktywów chronionych,

Metoda łatwej analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji na

przykładzie,

Co powinien zawierać dokument opisujący politykę

bezpieczeństwa informacji struktury dokumentacji SZBI. 

Przykładowy harmonogram operacyjny i strategiczny

wdrożenia i utrzymania SZBI.

Przykładowe tematy szkoleń na podstawie planu

podnoszenia świadomości bezpieczeństwa oraz innych

wymagań np. wynikających z procesów biznesowych lub

cyklu życia informacji.

Opracowanie programu audytu bezpieczeństwa informacji i

prostej checklisty pytań audytowych dla wybranego zbioru

zabezpieczeń.

 

16:15-16:30
 


