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Wzrost świadomości zagrożenia atakiem hackerskim – umiejętność rozróżniania
rodzajów i sposobów ataku oraz rozpoznawanie podejrzanych wiadomości, stron,
programów.
Szkolenie umożliwi podjęcie działań profilaktycznych, których celem będzie
wyeliminowanie ryzyka, które potencjalnie może wystąpić w Urzędzie/Instytucji w
związku z cyberprzestępczością. Uczestnik szkolenia będzie wiedzieć jak i gdzie
zgłaszać próby np. ataku hakerskiego.
Umiejętność wykrywania zagrożeń w praktyce przez uczestnictwo w pokazach
różnych typów ataków hakerskich przeprowadzonych na wirtualnej maszynie.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania szkolenia: 4 godzin zegarowych
Forma szkolenia: online - prezentacja + studium przypadku
Cena szkolenia*:             

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  450,00 zł netto/za osobę
  430,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej instytucji
  390,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób z tej samej instytucji               

*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.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

CELE SZKOLENIA
Wzrost kompetencji kadry w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa
informacji/cyberbezpieczeństwa – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w
instytucji.
Przygotowanie do wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i zachowań
podnoszących cyberbezpieczeństwo w urzędzie/instytucji.



Aneta Jabłońska
Starszy Specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. +48 61 861 24 46
kom. +48 695 386 963
e-mail: aneta.jablonska@ppbw.pl

KONTAKT  

Ekspert PPBW z zakresu cyberbezpieczeństwa, od kilku lat zajmuje się ściganiem
cyberprzestępczości w jednej z komend wojewódzkich Policji. Specjalista w dziedzinie
audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przeprowadzania testów
penetracyjnych. Od 2020 roku zaangażowany jest w programy zamkniętych szkoleń z
zakresu zwalczania cyberprzestępczości dla jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratur.
Ukończył specjalistyczne szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa organizowane między
innymi przez firmę Cisco oraz TryHackMe Ltd. oraz zamknięte szkolenia z zakresu social
engineering. Uczestnik szkoleń między innymi w zakresie zaawansowanych narzędzi
systemów Linux, programowania w języku Python oraz bezpieczeństwa informatycznego
instytucji publicznych.
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CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 




