Czwartek Jakości

Szanowni Państwo,
TUV NORD Polska oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonimiczna „INVEST-PARK”
serdecznie zapraszają na wydarzenie organizowane w ramach nieodpłatnych spotkań doskonalących z cyklu „Czwartki Jakości” realizowanych przez TUV NORD Polska którego tematami będą:

Informacja - jej wartość rynkowa. Metody skutecznego pozyskiwania
cennych informacji IBBC Group
Byli funkcjonariusze służb specjalnych omówią na przykładach praktycznych zagrożenia w organizacji (przedsiębiorstwie) związane z pozyskiwaniem i utratą informacji wrażliwych oraz mających wartość rynkową, w szczególności przez
podmioty nieuprawnione (konkurencyjne). Wskażą sposoby zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych oraz znaczenie
czynnika ludzkiego jako najsłabszego ogniwa w organizacji. Ponadto wykorzystując swoje doświadczenie odniosą się
do konsekwencji karno-prawnych i innych w przypadku naruszenia przepisów w pow. zakresie.

Bezpieczeństwo informacji ryzyka oraz metody ich minimalizowania.
Czy ISO 27001 to tylko moda?
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem przetwarzania Danych Osobowych oraz
innych istotnych informacji w firmach. 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. Uczestnicy poznają korzyści wynikające
z posiadania systemu ISO 27001 oraz dowiedzą się jak uniknąć trudności związanych z wdrożeniem tego systemu.
Termin: 12.05.2016 , godz: 11:00-14:00
Miejsce: biurowiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, ul. Uczniowska 16, Wałbrzych

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres wroclaw@tuv-nord.pl.
Kontakt:
Biuro Regionalne we Wrocławiu
Alicja Gajda
tel.: 71 342 25 46
fax: 71 342 25 48
tel.kom. 605 410 382
wroclaw@tuv-nord.pl
www.tuv-nord.pl

TÜV®

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

CZWARTEK
JAKOŚCI

Wałbrzych, 12.05.2016 , godz: 11:00-14:00
ul. Uczniowska 16
WSSE Invest-Park

TUV NORD Polska sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74 p. 231, 50-020 Wrocław
tel.: 71 342 25 46, fax.: 71 342 25 48, e-mail: wroclaw@tuv-nord.pl
							Dane uczestników spotkania:
Pełna nazwa firmy
Ulica i numer
Kod i miejscowość
Telefon
NIP
1

2

Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:
przesłanie do Biura TUV NORD Polska sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na wroclaw@tuv-nord.pl lub
numer faksu 71 342 25 48
Z racji ograniczonej ilości miejsc prosimy o jak najszybsze przesłanie zgłoszeń z potwierdzeniem
Państwa uczestnictwa.
Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu!
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.

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)

