SZKOLENIE
29 października 2021 r.
Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę
Nad Dziećmi Do lat 3
CYBERBEZPIECZEŃSTWO A KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI
W DZIAŁANOŚCI MAŁYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
INFORMACJE O SZKOLENIU:
Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3.
Celem forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową,
konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić
deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres
koordynatora.
CELE I KORZYŚCI:
W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ O:






przepisach prawnych regulujących problematykę cyberbezpieczństwo,
zakresie działania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczństwo,
podstawowych definicjach związanych z systemem cyberbezpieczństwa,
o obowiązkach podmiotów publicznych,
odpowiedzialności z tytułu przepisów ustawy.

PROGRAM:
1. Ustawa o krajowym systemie cyberbepieczeństwa (KSC).
2. Przepisy o ochronie danych osobowych - RODO i UODO.
3. Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI).
4. Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
5. Procesy wspólne dla RODO i KRI.
6. Odpowiedzialność.
7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych.
8. Zarządzanie ryzykiem - połączenie KRI i RODO.
9. Cyberprzestępczość – źródła i zagrożenia.
ADRESACI:
Członkowie forum, pracownicy odpowiedzialni za działalność w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
lub realizujący zadania audytu wewnętrznego w podmiotach zobligowanych i jednostkach samorządu w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczństwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę
Nad Dziećmi Do lat 3
Cyberbezpieczeństwo a krajowe ramy interoperacyjności
w działalności małych podmiotów publicznych

Szkolenie będziemy realizowali w siedzibie Ośrodka Katowice, ul. Moniuszki 7 III p.
29 października 2021 r.

Szkolenie w godzinach 10.00 - 14.00

Członkowie forum w ramach składki członkowskiej, pozostałe osoby Cena: 359 PLN
netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze
środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
poczęstunek kawowy,
certyfikat ukończenia szkolenia.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25 (fax. 22)
renata.bak@okst.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości
TAK ☐
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Proszę o certyfikat w formie:
Papierowej ☐
Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….……………………

NIE ☐

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..…………….
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności
i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem
na adres: szkolenia@okst.pl do 18 października 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

