KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH
TEPIS
zaprasza na

szkolenie dotyczące szyfrowania danych
w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) – RODO
Miejsce: Centrum Konferencyjne WILCZA, ul. Wilcza 9, Warszawa
Data szkolenia: 20.04.2018 r. (piątek), godzina 17.00 – 19.30
Zakres szkolenia:
1. Czym jest szyfrowanie danych (cele, podstawowe metody)
2. Szyfrowanie w świetle RODO (dlaczego RODO zaleca a czasami wręcz wymaga szyfrowania)
3. Praktyczne sposoby szyfrowania (oprogramowanie darmowe i komercyjne, zakres szyfrowania,
zastosowanie w praktyce)
4. Pokaz szyfrowania plików i katalogów na przykładzie darmowego narzędzia Veracrypt
Bezpośrednio po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację w wersji elektronicznej oraz
szczegółową instrukcję, skąd pobrać i jak stosować program Veracrypt
Prowadzący: Leszek Czwarno Główny Specjalista ds. Informatyki, Administrator Bezpieczeństwa
Informacji, zajmuje się bezpieczeństwem IT od 1990 roku. Jest absolwentem Politechniki
Warszawskiej. Posiada certyfikaty Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ma ponad 25 letnie
doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Od 1997 roku pełni funkcję ABI i ASI w Teatrze Polskim w Warszawie. W latach 1995 - 2015
współpracował z większością banków w Polsce w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu
Bezpieczeństwa Informacji. Przygotowując się do RODO przeszedł szereg szkoleń i uzyskał certyfikaty
Inspektora Ochrony Danych zgodne z wymaganiami Rozporządzenia.
Opłata:
100,00 PLN dla członków PT TEPIS oraz studentów za okazaniem legitymacji,
150,00 PLN dla tłumaczy niezrzeszonych

Cena obejmuje : 3 godziny szkolenia, w tym przerwa kawowa oraz materiały szkoleniowe.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu wydane przez PT TEPIS.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i dokonywania płatności: 16.04.2018 r.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres tepis@tepis.org.pl
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214 2495,
PKO BP II O/Warszawa
W razie rezygnacji z udziału w Laboratorium potrącamy 50% wpłaconej kwoty.
Ze względu na charakter szkolenia nie ma możliwości zgłoszenia się na zajęcia bezpośrednio w dniu 20
kwietnia 2018 r.
Szkolenie zorganizowane na zasadach non profit
Serdecznie zapraszamy!

