Z A P R O S Z E N I E
Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny
mają zaszczyt zaprosić na
II Konferencję naukową nt.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
W OBSZARZE CYBERPRZESTRZENI
które odbędzie się w dniach 07-08 grudnia 2016 roku
w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69.

Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu badań dotyczących
aktualnych rozwiązań, a także proponowanych zmian w zakresie regulacji prawnej
informacji w cyberprzestrzeni oraz obszaru cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych, ochrony tajemnic ustawowo
chronionych, dostępu do informacji publicznej, a także ochrony danych osobowych.
Konferencja ma za zadanie ułatwić dyskusję oraz umożliwić wymianę
doświadczeń, zaprezentowanie procedur oraz dobrych praktyk wykorzystywanych
w toku implementacji Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),
a także indykację skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wraz
z metodologią stosowania technicznych zabezpieczeń wykorzystywanych do
ochrony zarówno jawnych jak i niejawnych zasobów informacyjnych i systemów
teleinformatycznych wykorzystywanych do ich przetwarzania.
Tematyka konferencji obejmuje aspekty techniczne, administracyjne, prawne
oraz ekonomiczne, a do udziału poza pracownikami naukowymi z wielu ośrodków,
zaproszono organy władz publicznych, urzędników i funkcjonariuszy służb
publicznych odpowiedzialnych za organizację oraz nadzór nad SZBI, a także
przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych.
Konferencja ma charakter ogólnopolski i jest kierowana do:
➢ Pełnomocników Ochrony informacji Niejawnych;
➢ Konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji;
➢ Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
➢ Osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT;
➢ Audytorów bezpieczeństwa IT;
➢ Szefów działów bezpieczeństwa (CISO /CSO);
➢ Pełnomocników ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
➢ Ekspertów odpowiedzialnych za ciągłość działania i zarządzanie
kryzysowe;
➢ Szefów działów audytu, audytorów;
➢ Menedżerów i specjalistów z działów zarządzania ryzykiem;
➢ Ekspertów , Menedżerów i Dyrektorów IT.

Proponowane obszary tematyczne:
➢ materialna i niematerialna wartość informacji w funkcjonowaniu
organizacji;
➢ zakres bezpieczeństwa informacji niejawnych w ujęciu organizacji
i instytucji przetwarzających dane klauzulowane w cyberprzestrzeni;
➢ kierunki rozwoju prawodawstwa krajowego oraz międzynarodowego
w zakresie ochrony informacji niejawnych;
➢ nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz regulacji
około ustawowych w kontekście współczesnych zagrożeń oraz nowych
wyzwań technologicznych;
➢ Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym w świetle
dostosowania do wymogów zmieniającego się świata (globalizacja,
offshoring, outsourcing, cloud computing, big data);
➢ zagrożenia
bezpieczeństwa
informacji
oraz
systemów
teleinformatycznych organizacji;
➢ trendy w mechanizmach bezpieczeństwa informacyjnego;
➢ identyfikacja i analiza ryzyka w kontekście bezpieczeństwa
informacyjnego;
➢ administracja publiczna w cyberprzestrzeni - zalety i wady;
➢ usługi w chmurach – bezpieczeństwo i ochrona danych;
➢ znaczenie informacji wrażliwych dla instytucji publicznych w kontekście
zasad udostępniania informacji publicznej.
➢ dostosowanie przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych
do wymogów prawa UE;
➢ bezpieczeństwo danych osobowych w ujęciu organizacji i osoby, której
dane dotyczą;
➢ handel danymi osobowymi i konsekwencje utraty kontroli nad
systemami przetwarzającymi dane osobowe.

Informacje organizacyjne
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o dokonanie
rejestracji poprzez stronę internetową
www.infosec-amw.pl
lub wypełnienie dołączonej karty zgłoszeń i przesłanie jej wraz z tytułem
i streszczeniem wystąpienia do dnia 15 listopada 2016 r. na adres:
d.pasek@amw.gdynia.pl lub t.sobczynski@amw.gdynia.pl
Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony na stronie do dnia:
20 listopada 2016 r.
Organizatorzy konferencji umożliwiają uczestnikom publikację artykułów
w formie monografii pokonferencyjnej.
Tekst publikacji do 20 stron wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku
polskim i angielskim należy przesłać do dnia 30 listopada 2016 roku
(plik w formacie MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy
na dole strony, bibliografia na końcu artykułu).
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (bar kawowy, obiad, uroczysta kolacja,
recenzowana publikacja). Wpłat prosimy dokonywać do dnia 30 listopada 2016 roku,
na konto Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (ul.
Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia)
Bank BZWBK, Nr 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000,
z dopiskiem: „Konferencja - Bezpieczeństwo Informacyjne”.

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie w:

➢ Mercure Gdynia Centrum, 81 - 372 Gdynia ,
ul. Armii Krajowej 22 ,tel. : +48 (58) 6663040;
➢ Hotel Neptun 81-351 Gdynia,
ul. Jana z Kolna 8, tel.: +48 (58) 712-13-12.

Rezerwacje dokonywane indywidualnie przez gości na hasło: „AKADEMIA”.
Dla Uczestników konferencji przygotowana została specjalna oferta cenowa.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować:
➢ Tomasz Sobczyński, tel. 602 601 359, e-mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl
➢ Dominika Pasek, tel. 261 262 366, e-mail: d.pasek@amw.gdynia.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie internetowej
www.amw-infosec.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA
Deklaruję swój udział w II Konferencja naukowa

Bezpieczeństwo informacyjne
w obszarze cyberprzestrzeni
Gdynia, 07-08 grudnia 2016 r.
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