Czwartek Jakości z TUV NORD Polska

Szanowni Państwo,
TUV NORD Polska wspólnie z płockim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich zaprasza do udziału w nieodpłatnym spotkaniu organizowanym w ramach cyklu „Czwartki Jakości”
skierowanym do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat sposobów zabezpieczenia firmy
przed niepożądanym wyciekiem informacji na zewnątrz oraz tym, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat
normy ISO 27001.

Jak zabezpieczyć się przed wyciekiem informacji z firmy?
Podstawy Bezpieczeństwa Informacji
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem informacji w firmach. Odpowiemy sobie na
pytanie czy informacja w firmach jest prawidłowo zabezpieczona. Wskażemy miejsca w szczególnym stopniu narażone
na utratę informacji oraz opowiemy w jaki sposób je zabezpieczyć. Dokonamy analizy czynnika ludzkiego w incydentach
bezpieczeństwa informacji i podpowiemy w jaki sposób zminimalizować ryzyko utraty poufności informacji.
Podczas spotkania zaprezentowana zostanie norma ISO 27001. Uczestnicy poznają korzyści wynikające z posiadania
systemu ISO 27001 oraz dowiedzą się jak uniknąć trudności związanych z wdrożeniem.
Prowadzący:
Przemysław Szczurek - Product Manager ds Bezpieczeństwa Informacji TÜV NORD Polska
Termin: 21.04.2016 w godz. 14:30
Miejsce: sala audytorialna Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku (Płock, ul. Łukasiewicza 17)

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie udziału na załączonym formularzu na adres warszawa@tuv-nord.pl do 19.04.2016

Kontakt:
Biuro Regionalne w Warszawie
tel.: 22 276 37 90,91
warszawa@tuv-nord.pl
www.tuv-nord.pl

SIMP Oddział w Płocku
tel. 607 265 596
plock@simp.pl
www.plock.simp.pl

TÜV®

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

CZWARTEK JAKOŚCI
Płock, 21.04.2016, godz 14:30
sala audytorialna Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

TUV NORD Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel.: 22 276 37 90, fax.: 22 203 50 36, e-mail: warszawa@tuv-nord.pl
Dane uczestników spotkania:
Pełna nazwa firmy
Ulica i numer

Tel / fax

Kod i miejscowość

NIP
1

2

Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail

Przesyłając niniejszy formularz zgadzam się na wykorzystywanie przez TUV NORD Polska moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach
związanych z organizacją spotkania, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i na przekazywanie danych uczestnika firmom biorącym udział w opracowaniu programu szkoleniowego. Informujemy,
że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:
przesłanie do Biura TUV NORD Polska sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na numer faksu 22 203 50 36 lub
e-mail warszawa@tuv-nord.pl
Z racji ograniczonej ilości miejsc prosimy o jak najszybsze przesłanie zgłoszeń z potwierdzeniem
Państwa uczestnictwa.
Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu!
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną:
(Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

TAK

(miejscowość data)

NIE

DRUKUJ

(podpis osoby upoważnionej)

