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

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA
dla tłumaczy wszystkich języków
w sobotę, 23 marca 2019 r. godz. 10:00- 16:00
Miejsce: Siedziba PT TEPIS, ul. Emilii Plater 25, Warszawa

albo Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9, Warszawa
(zależnie od liczby uczestników, o lokalizacji powiadomimy 5 dni przed zajęciami)
grupa maks. 20 osób

PROGRAM ZAJĘĆ
Prowadzący: Marcin Karpezo
Czas trwania: 4 x 60min plus czas na pytania i rozwiązywanie problemów

I. SOCJOTECHNIKA






Czym jest socjotechnika. Formy, które spotykamy na co dzień;
Jak ją rozpoznać, zestaw pytań kontrolnych, schemat postępowania;
Czego możemy się spodziewać w przypadku wycieku naszych danych;
Sposoby reagowania w przypadku wycieku danych lub udanego ataku phishingowego;
Bezpieczne hasła, sposoby przechowywania.

II. BEZPIECZNA KOMUNIKACJA







Na czym polega szyfrowanie komunikacji;
Praktyczne zastosowania, wskazanie narzędzi;
Minimalne bezpieczeństwo komunikacji pocztą elektroniczną;
Kiedy stosować szyfrowaną komunikację, a kiedy nie;
Alternatywne usługi oferujące bezpieczną i przystępną komunikację;
Bezpieczna komunikacja na urządzeniach mobilnych.

III. BEZPIECZEŃSTWO NASZEGO KOMPUTERA











Korzystanie z cudzego WiFi;
Jak postępować z sieciami otwartymi;
VPN (propozycje darmowych usług lub własny VPN za kilkanaście złotych miesięcznie);
TOR (bezpieczne przeglądanie sieci w niebezpiecznych miejscach);
Przechowywanie zaszyfrowanych danych;
HTTPS, korzystanie, sprawdzanie certyfikatów;
Uruchamiamy własny hotspot;
Skanowanie antywirusowe, kiedy antywirus i jak go stosować;
Sposoby postępowania w przypadku infekcji urządzenia;
Postępowanie z cudzym pendrive;
 Zabezpieczamy nasze korzystanie z przeglądarek internetowych.

Uczestnicy poradzą sobie nie tylko z zabezpieczeniem swoich urządzeń, ale również z usuwaniem
szkód związanych z ewentualną infekcją.
Zajęcia prowadzić będzie: -p. Marcin Karpezo - programista z 10-letnim doświadczeniem w realizacji
projektów stron i aplikacji internetowych opartych na oprogramowaniu WordPress. Autor książki
„WordPress – od instalacji do rozbudowanego serwisu WWW” wydanej nakładem magazynu Komputer
Świat. Trener cyberbezpieczeństwa prowadzący CryptoParty, warsztaty, szkolenia i prelekcje, dotyczące
bezpiecznego prowadzenia działalności osób prywatnych, organizacji pozarządowych i firm w dobie

wszechobecnego internetu i technologii. Administrator infrastruktury serwerowej zajmujący się między
innymi administracją i automatyzacją infrastruktury serwerowej zorientowanej na bezpieczne
przechowywanie danych osób prywatnych, organizacji i przedsiębiorstw.

Opłaty
260,00 PLN
200,00 PLN – dla członków PT TEPIS, LST, słuchaczy różnych podyplomowych studiów translatorycznych
i pozostałych studentów (za okazaniem legitymacji/indeksu)
Opłata obejmuje materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe.
Ważne informacje:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty wydane przez PT TEPIS.
Zgłoszenia przyjmuje Biuro PT TEPIS: 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.
Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, Laboratorium zostanie przeniesione na inny
termin.
Ze względu na charakter szkolenia nie ma możliwości zgłoszenia się na miejscu bezpośrednio w
dniu szkolenia.
Sekretariat:
Biuro PT TEPIS, ul. Emilii Plater 25 lok. 44, 00-688 Warszawa
tel. +48 514 434 476,
e-mail: tepis@tepis.org.pl, website: www.tepis.org.pl
Szkolenie organizowane na zasadzie non-profit

Serdecznie zapraszamy!

