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BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
W OBSZARZE CYBERPRZESTRZENI
która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku
w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69
Konferencja została objętą patronatami

Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu badań oraz globalnych
trendów w zakresie rozwoju potencjału Globalnej Sieci jako platformy
technologicznej, zagadnień związanych z powstawaniem nowych paradygmatów
w wykorzystaniu cyberprzestrzeni, aktualnych koncepcji, a także proponowanych
zmian w zakresie wykorzystania narzędzi pozwalających na optymalizację szeroko
rozumianego cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania informacją w cyberprzestrzeni,
ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych zarówno przez struktury
państwowe jak i sektor prywatny, których celem jest zwiększenie efektywności
walki z cyberzagrożeniami w poszczególnych sektorach gospodarki, instytucjach
państwowych, a także cyberobrona i cyberochrona użytkowników przestrzeni
cybernetycznej.
Obszarami, którym konferencja poświęca szczególna uwagę jest
bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo danych i informacji, projektowanie
systemów zarządzania i ochrony informacji obejmujących: zasoby niejawne,
tajemnice ustawowo chronione oraz dane osobowe, a także koncepcja organizacji
bezpiecznego dostępu do informacji publicznej w kontekście wyzwań transformacji
cyfrowej.
Konferencja będzie miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania
najlepszych ekspertów, wymiany poglądów oraz poznania nowych wytycznych
związanych z cyberbezpieczeństwem. Nasze spotkanie, 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 wraz z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi
do ich przetwarzania. Ponadto, konferencja ma na celu poprawę świadomości
uczestników w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą powszechna cyfryzacja,
a także wskazanie zasad bezpiecznego podejścia w biznesie oraz relacjach
społecznych.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, firmy oraz
instytucje zajmujące się m.in. tworzeniem oprogramowania, ochroną danych,
zabezpieczeniem systemów teleinformatycznych oraz informatyką śledczą.

Uczestnicy wydarzenia zyskują niepowtarzalną okazję do skorzystania
z unikalnej wiedzy eksperckiej z zakresu szans, wyzwań oraz zagrożeń wynikających
z korzystania z sieci, systemów i urządzeń przenośnych, a także możliwość poznania
najnowszych trendów, narzędzi oraz współcześnie stosowanych technik
socjotechnicznych wykorzystywanych przez cyberprzestępców.
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:
➢ Konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji;
➢ Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
➢ Specjalistów odpowiedzialnych za administrowanie sieciami
i systemami IT;
➢ Audytorów bezpieczeństwa IT;
➢ Szefów działów bezpieczeństwa (CISO /CSO);
➢ Pełnomocników ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
➢ Pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej;
➢ Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych;
➢ Ekspertów odpowiedzialnych za ciągłość działania i zarządzanie
kryzysowe;
➢ Szefów działów audytu oraz 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 w ujęciu organizacji i instytucji
przetwarzających dane wrażliwe i klauzulowane w cyberprzestrzeni;
➢ kierunki rozwoju prawodawstwa krajowego oraz międzynarodowego
w zakresie ochrony cyberprzestrzeni;
➢ Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym w świetle
dostosowania do wymogów zmieniającego się świata (globalizacja,
offshoring, outsourcing, cloud computing, big data, IoT);
➢ trendy w mechanizmach bezpieczeństwa informacyjnego;
➢ administracja publiczna w cyberprzestrzeni - wady i zalety;
➢ usługi w chmurach – bezpieczeństwo i ochrona danych;
➢ 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;
➢ operacje ofensywne w cyberprzestrzeni;

Informacje organizacyjne
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o dokonanie
rejestracji poprzez stronę internetową
www.cybersec.amw.gdynia.pl
lub wypełnienie dołączonej karty zgłoszeń i przesłanie jej wraz z tytułem
i streszczeniem wystąpienia do dnia 20 listopada 2017 r. na adres:
martyna-bartkowska@wp.pl lub t.sobczynski@amw.gdynia.pl
Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony na stronie do dnia:
10 listopada 2017 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 15 listopada 2017 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 300 zł (bar kawowy, obiad, uroczysta kolacja,
recenzowana publikacja). Wpłat prosimy dokonywać do dnia:
15 listopada 2017 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 - Cybersecurity”.

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie w:

➢ Mercure Gdynia Centrum, 81 - 372 Gdynia ,
ul. Armii Krajowej 22 ,tel. : +48 (58) 6663040;
➢ Domy Studenckie AMW: 81 -127 Gdynia,
ul. Śmidowicz 69, Recepcja tel. 261 26 28 63
261 26 29 34
✓ DS nr 1- pokój jednoosobowy 75 zł + 8% VAT
✓ DS nr 4- pokój jednoosobowy 110 zł + 8% VAT
- apartament
220 zł + 8% VAT
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
➢ Martyna Bartkowska, tel. 728 381 985, e-mail: martyna-bartkowska@wp.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie internetowej
www.cybersec.amw.gdynia.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA
Deklaruję swój udział w III Konferencja naukowa

Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni
Gdynia, 23-24 listopada 2017 r.
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