00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14, tel. 22 622-69-64, www.zrbs.pl
Warszawa, dnia 03 lutego 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo,
Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową
działalność oraz eksperci Servus Comp Premium Bank zapraszają na specjalistyczne szkolenie dla
banków spółdzielczych:

PREMIUM BANK – PRAKTYCZNE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KNF,
NORMY ISO 27001 ORAZ DOBRYMI PRAKTYKAMI
Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ
Opis szkolenia:
Ważnym źródłem standardów zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
w instytucji finansowej jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym
systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez Banki Spółdzielcze. Konieczność
dokonywania aktualizacji wynika ze znacznego rozwoju technologicznego oraz systematycznego
wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności Banków Spółdzielczych, jak
również z pojawienia się nowych zagrożeń w tym zakresie. Rekomendacja D ma na celu wskazanie
Bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności ryzykiem związanym z tymi
obszarami.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z omówieniem i analizą konkretnych przypadków, tzw. case
study.
Adresaci szkolenia:
•
•
•
•
•

Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku
Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem IT
Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
Inspektorzy Ochrony Danych (IOD), pracownicy na stanowisku ds. zgodności

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności
z zakresu zagadnień związanych z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14, tel. 22 622-69-64, www.zrbs.pl
w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego
oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001.
Korzyści szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
• dowiedzą się, czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji i z jakich elementów
się składa;
• uzyskają praktyczny obraz wiedzy na temat możliwości, jakie daje wdrożenie systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz sposobach zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym;
• dowiedzą się, jak przeprowadzić projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa
informacji;
• poznają wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 oraz nabędą podstawowych umiejętności
związanych z interpretacją tych wymagań w kontekście uwarunkowań funkcjonowania
instytucji bankowej;
• zostaną wprowadzeni w zakres podstawowej wiedzy na temat doskonalenia systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami przy wdrażaniu systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji.
Program szkolenia:
9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników
10.00 – 11.00
Powitanie i przedstawienie się
1. Wprowadzenie do tematyki związanej z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych w Banku Spółdzielczym
11.00 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 12.30
2. Identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji
3. Bezpieczeństwo informacji a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
12.30 - 13.15 Przerwa na lunch
13.15 – 14.15
4. Obszary Banku Spółdzielczego objęte bezpieczeństwem informacji na podstawie NORMY ISO
27001 i Rekomendacji D KNF
14.15-14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 15.50
5. Identyfikacja zagrożeń i podatności (cyberbezpieczeństwo) – wdrożenie zabezpieczeń
6. Audyt systemu – najczęstsze problemy z praktyki Audytora
15.50 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie
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Prowadzący szkolenie:
MACIEJ GROMEK
Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących
bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT,
testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym
i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych.
Doświadczenie zawodowe: administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie
rozwiązań IT, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku,
audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami KRI.
Wykształcenie: wyższe – politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, techniczne –
Technik-Informatyk, ITIL®Foundation Certificate in IT Service Management
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.
Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.
Miejsce szkolenia:
Warszawa:
Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;
Zgłoszenia:
Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (e-mail-em
http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/) lub email: glogowska@zrbs.pl

lub

przez

stronę

internetową:

Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Huzior
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
„PRAKTYCZNE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KNF, NORMY ISO 27001 ORAZ DOBRYMI PRAKTYKAMI”
Nazwa Banku:

Nazwa i adres
Banku
Spółdzielczego

…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:

…………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………….

Telefon
Email
Delegatura

□Warszawa

Temat: „ PRAKTYCZNE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
KNF, NORMY ISO 27001 ORAZ DOBRYMI PRAKTYKAMI”

24.04.2020

Zgłaszamy udział następujących osób:
L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

q Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa na wskazany w
formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez ZRBS telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których
jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZRBS informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Rewizyjny Banków
Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa; adres e-mail:
sekretariat@zrbs.pl,
2) w ZRBS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zrbs.pl
(z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu
ZRBS, jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych szkoleń oraz w
celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat;
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

