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TEAMAT SZKOLENIA 

Cyberbezpieczeństwo i RODO. 
 

ODBIORCA SZKOLENIA 
Szkolenie dedykowane jest dla każdego, kto posiada świadomość wagi cyberzagrożeń i chciałby 
usystematyzować i poszerzyć swoja wiedzę o aktualnie zagrożenia i techniki działania 
przestępców, a przede wszystkim zdobyć wiedzę, w jaki sposób nie ulec tym technikom. 
Szkolenie będzie realizowane poprzez wykład teoretyczny oraz pokazy działania wybranych 
narzędzi w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
 
CEL SZKOLENIA 
 podniesienie świadomości uczestników w zakresie cyberzagrożeń, 
 zapoznanie uczestników z metodami socjotechnicznymi, 
 zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami ochrony danych przetwarzanych 

elektronicznie, w tym bezpiecznego przesyłania danych pocztą elektroniczną, 
 zapoznanie z pojęciem retencji danych, 
 dostęp zdalny – uświadomienie szans i zagrożeń dla Organizacji i jej pracowników, 
 zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami tworzenia haseł, 
 zapoznanie uczestników z metodami uwierzytelniania dwuskładnikowego (token 

sprzętowy, mobilny, One-Time-Pin), 
 prezentacja narzędzi do bezpiecznego przechowywania haseł. 
 
PROGRAM SZKOLENIA 

1. Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa informacji i ochrona danych osobowych: 
 Bezpieczeństwo informacji w organizacji – cyberzagrożenia. 
 Jak działają dzisiejsi cyberprzestępcy i jaki to może mieć wpływ na naszą pracę. 
 Metody ochrony przed atakami komputerowymi i socjotechnicznymi. 
 Jak bezpiecznie przechowywać dane na laptopie i pendrive aby zapobiec ich wyciekowi. 
 Jak bezpiecznie korzystać z sieci Wi-Fi oraz zdalnego dostępu do firmowych zasobów. 
 Przykłady kradzieży i wycieku danych. 
2. Ataki hackerskie / socjotechniczne: 
 Przykłady ataków socjotechnicznych: spoofing /phishing. 
 Podejrzane e-maile czyli przykłady realnych zagrożeń np. ransomware. 
 Jak bezpiecznie korzystać z programu pocztowego i pakietu biurowego Office. 
3. Hasło powinno być bezpieczne: 
 Czy Twoje hasło do systemów informatycznych jest bezpieczne? 
 Jak stworzyć silne hasło i łatwo je zapamiętać, uwierzytelnienie dwuskładnikowe? 
 Jak bezpiecznie chronić hasła? 

 

UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem)  
i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas szkolenia.  
 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 

17.03.2022 (piątek), w godzinach 9:00-15:00. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone stacjonarnie albo w formie online. Forma zostanie wybrana 
zgodnie z decyzją osób zgłaszających się. 
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 W przypadku wyboru szkolenia, w formie stacjonarnej, szkolenie odbędzie się w sali 
konferencyjnej w Warszawie. 

 W przypadku szkolenia, w formie online - Wykonawca zapewnia platformę na której 
zostanie przeprowadzone. 

 
PŁATNOŚĆ: 

1. 430 PLN netto* od osoby (szkolenie online). 
2. 530 PLN netto* od osoby (szkolenie stacjonarne). 
3. Cena obejmuje: 

ˇ Udział jednej osoby w szkoleniu. 
ˇ Certyfikat ukończenia szkolenia. 
ˇ Materiały szkoleniowe. 
ˇ Catering (w przypadku szkolenia stacjonarnego). 

4. Płatność przelewem po szkoleniu (14 dni od wystawienia faktury). 
5. *Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem zawodowym  

i finansują je w całości ze środków publicznych, możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT – 
zwolnione. W przypadku skorzystania z takiej opcji prosimy o podpisanie stosowanego 
oświadczenia zawartego w niniejszym zgłoszeniu. Dla uczestników dla których podmiotowe 
szkolenie nie jest związane z kształceniem zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków 
publicznych obowiązuje stawka podstawowa VAT - 23%). 

 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia,  
oraz przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 

pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
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