zaprasza na

ŚNIADANIE BIZNESOWE: Dyrektywa NIS – nowe wymogi
dotyczące cyberbezpieczeństwa
Środa, 14 listopada 2018 r., godz. 09:30 – 11:30
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa
(wejście od ul. Matejki 4)

Podczas spotkania omówimy między innymi nowe obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów
o cyberbezpieczeństwie, główne założenia do wdrożenia dyrektywy NIS oraz rodzaje i źródła zagrożeń,
a wszystko to w oparciu o przykłady z praktyki.

PROGRAM
09:30 – 09:45

Rejestracja uczestników

09:45 – 10:00

Wprowadzenie
Gość specjalny, NASK – Państwowy Instytut Badawczy

10:00 – 10:15

Nowe obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów o cyberbezpieczeństwie

10:15 – 11:30

CASE STUDY
1. Zarządzanie incydentami
2. Mapa ryzyk oraz implementacja dyrektywy NIS

11:30

Networking

PARTNERZY

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
RSVP do dnia 13 listopada 2018 r., Izabela Szulc-Wiewiórska, e-mail: izabela.szulc@wardynski.com.pl,
tel.: 22 437 82 00.
O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych
kancelarii prawnych w Polsce.
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę
obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami
i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców
(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych
publikacji i opracowań.
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.
Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

www.wardynski.com.pl
www.codozasady.pl
www.newtech.law
O AUDYTEL S.A.

Jesteśmy polską firmą doradczo-analityczną, działającą na rynku od ponad 15 lat. Specjalizujemy
się w działaniach mających na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa systemów
informatycznych, logistycznych oraz w zarządzaniu energią elektryczną.
Nasze działania z zakresu doradztwa IT pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa systemów
informatycznych, optymalizację kosztów oraz planowanie strategii na kolejne lata.
Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze audytów teleinformatycznych, realizacji
projektów zgodnych z regulacjami unijnymi, wytycznymi KNF oraz normami ISO.
Nie działamy szablonowo, lecz za każdym razem analizujemy kilka wariantów i rekomendujemy
najlepszy.

www.audytel.pl

