Skuteczna ochrona informacji
handlowej i firmowej
Jak wykorzystać dobrodziejstwa
ustawy o zakazie konkurencji?

WROCŁAW
26 października 2011
Qubus Hotel,
ul. Św.Marii Magdaleny 2
godz. 9:00 – 16:00

Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne aspekty ochrony informacji o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Dowiedzą się Państwo jak ustawowo są chronione tajemnice
biznesowe, jakie wymagania są stawiane wobec firmy i pracowników.
W trakcie szkolenia poznać będzie można zasady tworzenia poprawnego i skutecznego systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, zgodnego z najnowszymi regulacjami
prawnymi.

Szczególnie polecamy następujące

Ogólny plan warsztatów:

zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
• Jak przeciwdziałać nadużyciom gospodarczym?
• Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
• Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji?

1. Tajemnica informacji w polskim systemie prawnym
a. informacje niejawne,
b. dane osobowe,
c. tajemnica przedsiębiorcy.
2. Dopuszczalne granice kontroli, a ochrona danych
osobowych
a. poszanowanie dóbr osobistych,
b. ochrona danych osobowych,
c. kontrola korespondencji.
3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
a. zasady ochrony,
b. czyny nieuczciwej konkurencji.
4. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa
a. zakres przedmiotowy tajemnicy
przedsiębiorstwa,
b. wymogi niezbędne prawnej skuteczności
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz
tajemnic i zasady ich ochrony.
5. Ochrona informacji a nadużycia gospodarcze
a. zakres przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa,
b. wymogi niezbędne do prawnej skuteczności
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz
tajemnic i zasady ich ochrony,
c. najczęściej występujące przestępstwa w polskich
przedsiębiorstwach,
d. mechanizmy zapobiegające przestępstwom
gospodarczym.
6. Jak zbudować System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji:
a. bezpieczeństwo fizyczne,
b. bezpieczeństwo dokumentów,
c. bezpieczeństwo personelu,
d. bezpieczeństwo techniczne,
e. bezpieczeństwo systemów informacji.
7. Warsztaty praktyczne:
a. ocena potencjalnych zagrożeń we wszystkich
sferach funkcjonowania organizacji,
b. określenie skuteczności przeciwdziałania
zagrożeniom,
c. wskazanie kierunków polityki bezpieczeństwa i
strategii jej realizacji.

Uczestnicy: Ze szkolenia skorzystają szczególnie:
•
•
•
•
•
•

kierownicy jednostek organizacyjnych,
pełnomocnicy ds. ochrony, odpowiedzialni za
bezpieczeństwo, informacji, obiektów i osób,
kadra kierownicza ochrony fizycznej i
technicznej,
dyrektorzy pionów bezpieczeństwa,
pracownicy wewnętrznych służb ochrony,
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
informacji – ochronę informacji niejawnych i
danych osobowych.

Korzyści: Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, tworzenia
polityki bezpieczeństwa, w tym opracowywania
odpowiednich procedur, zarządzeń czy konkretnej
dokumentacji. Uczestnicy dowiedzą się jak określać
i wprowadzać niezbędne zmiany w jednostce
organizacyjnej dostosowując działania do wymagań
prawnych, omówią zmiany w dotychczasowych
koncepcjach ochrony informacji. W trakcie dyskusji
na temat standardów ochrony zostaną wypracowane praktyczne wnioski oraz zweryfikowane
stosowane zasady ochrony informacji.

Cena szkolenia: tylko 599 zł netto obejmuje
udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach, lunch oraz
certyfikat uczestnictwa.

Wykładowca: Bartosz Pikuła
Prawnik, Certyfikowany Compliance Officer, specjalista zajmujący się nadużyciami pracowniczymi. Prelegent szeregu konferencji oraz warsztatów na temat. Przestępczości pracowniczej. Współautor raportów dotyczących tego zjawiska w Polsce. Wieloletni współpracownik znanej kancelarii prawnej.
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział
następujących osób w szkoleniu:

Czytelnie wypełnione
zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:

(61) 855 00 78

Skuteczna ochrona informacji
handlowej i firmowej
Jak wykorzystać dobrodziejstwa ustawy
o zakazie konkurencji?
WROCŁAW - 26 października 2011

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……………………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Branża ………………………………………………….. Liczba zatrudnionych: do 20  do 50  pow.50 
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:

Rabaty: 5% przy zgłoszeniu
2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia,
szczegóły organizacyjne oraz
fakturę pro-forma. Faktura
VAT zostanie wystawiona po
dokonaniu płatności.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać
można wyłącznie w formie
pisemnej najpóźniej w
terminie 5 dni roboczych
przed terminem szkolenia.

Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 599 zł netto
Niedotrzymanie powyższych
warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku
odwołania szkolenia Explanator
dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w
terminie 5 dni roboczych.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach
marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
WEB01/11

Podpis zamawiającego

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

