Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
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ZRBS/45/2016

Zarząd Banku Spółdzielczego
Szanowni Państwo,
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową
działalność zwraca się do Państwa z ofertą przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych.


Temat szkolenia:

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICA BANKOWA W PRAKTYCE BANKOWEJ”
Tematyka szkolenia została starannie opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych
specjalistów w obszarze bezpieczeństwa oraz ich obserwacje w trakcie przeprowadzonych audytów
bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych.


Cel szkolenia:

Celem
szkolenia
jest
przygotowanie
osób
odpowiedzialnych
za
przetwarzanie
i nadzorowanie przetwarzania danych w Bankach do zmieniającego zakresu obowiązków prawnych
w dziedzinie ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej. Podczas szkolenia uczestnicy
zapoznają się ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych i problematyką
bezpieczeństwa informacji. Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik zdobędzie wiedze w zakresie
prawidłowych nawyków w kwestiach bezpieczeństwa, zakresu obowiązków banku, typowych skarg
klientów, prawidłowości prowadzenia działań marketingowych oraz zarzutów organów nadzorczych.
Naszym celem jest zaproponowanie Państwu szkolenia, które będzie obejmować wszystkie ważne
obszary systemu bezpieczeństwa informacji, ponieważ wyszkoleni i świadomi zagrożeń pracownicy są
najmocniejszym jego ogniwem.


Kto prowadzi szkolenie:

Ewa Niesiołowska - Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Praktykujący audytor i szkoleniowiec- zajmuje się
doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych. Brała udział w projektach audytorskich
i szkoleniowych realizowanych dla sektora publicznego i prywatnego. Posiada 6-letnia praktykę
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni (Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii
Górniczo Hutniczej w Krakowie).
Andrzej Popiołek – Audytor Wiodący Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Znajomość
systemów bezpieczeństwa poparta 25 letnim doświadczeniem w branży IT. Praktykujący audytor
Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wynikających
z Rekomendacji D oraz norm bezpieczeństwa ISO.
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Komu rekomendujemy szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej i pracowników wszystkich departamentów banków,
stosujących
lub
nadzorujących
stosowanie
przepisów
o
ochronie
informacji,
(doradcy klienta, działy kredytów i windykacji, marketingu, IT, prawny, compliance, audytu,
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji).



Program szkolenia:

Szkolenie będzie dotyczyło wszystkich najważniejszych kwestii wprowadzonych regulacjami prawa
w zakresie bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych.
Autorski program szkolenia jest podzielony na 5 bloków tematycznych obejmujących wymagania,
zasady oraz najlepsze praktyki stosowania zabezpieczeń w kluczowych obszarach zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
Każdy blok będzie zakończony częścią praktyczną obejmującą: prezentacje przykładów
i dyskusję nad rozwiązaniami problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu Banku.
Przykłady zostały zaczerpnięte z praktyki audytorskiej prowadzących.
Blok I: Zagadnienia wstępne - ochrona danych osobowych i tajemnica w praktyce bankowej
Blok II: Zabezpieczenie danych osobowych- spójna praktyka i procedury wewnętrzne
Blok III: Kontrola, nadzór, odpowiedzialność prawna – jak nie bać się kontroli?
Blok IV: Ochrona danych osobowych a tajemnica bankowa - płaszczyzny porównawcze obu
uregulowań
Blok V: Obsługa i marketing produktów bankowych w świetle bezpieczeństwa informacji
Czas trwania szkolenia: 1 dzień


Koszt uczestniczenia w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400 + 23% VAT.
Cena obejmuje: koszty obiadu, przerwy kawowej oraz materiałów szkoleniowych.
Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący.


Miejsce szkolenia:

Bydgoszcz: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;
Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;
Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;
Lublin: Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin;
Rzeszów: ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów;
Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław;
Olsztyn: sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32.
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Zgłoszenia:
Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (faksem, e-mail lub przez stronę internetową:
www.zrbs@wp.pl – zakładka usługi- szkolenia) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca
szkolenia:




Wrocław – Tel.: 698 635 057, email: grzeskowiak@zrbs.pl
Kraków - Tel.: 668 208 447, email: romanska@zrbs.pl



Bydgoszcz - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl



Warszawa - Tel/fax: 22 629 52 65, email: glogowska@zrbs.pl



Olsztyn - Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl



Lublin- Tel.: 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl



Rzeszów - Tel.: 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

W załączeniu: Karta zgłoszenia
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Huzior
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
z zakresu ODO
Nazwa Banku:

……………………………………………………………….
Ulica:

Nazwa i adres
Banku Spółdzielczego

……………………………………………………………….
Poczta:

……………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………….
Telefon
Faks
Email
Harmonogram szkoleń:
Delegatury
(proszę zakreślić wybraną)

□ Kraków
□Olsztyn
□Bydgoszcz
□ Wrocław
□ Rzeszów
□ Lublin
□ Warszawa

Temat: „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICA
BANKOWA W PRAKTYCE BANKOWEJ”

27 września 2016
20 września 2016
4 października 2016
11 października 2016
25 października 2016
15 listopada 2016
22 listopada 2016

Zgłaszamy udział następujących osób:
L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

