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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
 


