
 

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE 

(JAK BEZPIECZNIE FUNKCJONOWAĆ W DOBIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI) 

 

 

Opis szkolenia: 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu ochrony przed 

cyberatakami, oraz zasad postępowania w sytuacji ataku cyberprzestępców. Szkolenie zawiera część 

teoretyczną oraz liczne ćwiczenia i warsztaty praktyczne. Z tego względu zalecane jest posiadanie 

swojego laptopa i telefonu komórkowego podczas szkolenia. 

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy: 

 Nauczą się zabezpieczać siebie i swoje firmy przed cyberatakami 

 Dowiedzą się w jaki sposób działają cyberprzestępcy, oraz jak dochodzi do cyberataków 

 Nauczą się skutecznych zasad funkcjonowania w razie cyberataku 

 Dowiedzą się jak skutecznie wychodzić z sytuacji kryzysowych 

 Poznają zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej 

 Będą posiadać informacje na temat funkcjonowania technologii big data i infrastruktury IT 

 Dowiedzą się jak prowadzony jest wywiad internetowy 

 Nauczą się zarządzać incydentami 

Progam szkolenia : 

DZIEŃ I (Proponowane 9 godzin zegarowych) 

 
1. Wprowadzenie do nowych technologii 
Gospodarka cyfrowa, Internet rzeczy, technologie smart 
Działanie infrastruktury IT 
Przemysł 4.0 
Edge computing i rozwiązania chmurowe  
 
2. Ochrona komputera i telefonu przed zagrożeniami 
Higiena cyfrowa 
Kontrola uprawnień  
Bezpieczeństwo w sieci 
 
3.  Big data – masowe gromadzenie i interpretacja danych 
Ślad cyfrowy  - co zostawiamy za sobą w codziennym życiu i pracy 
Wartość finansowa informacji  
Algorytmy i ich potencjał analityczny 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
 
4. Social media  
Działanie i wykorzystanie sieci społecznościowych 
Wykorzystanie informacji pozostawianych w social media 
Ochrona prywatności  
 
5 . OSINT - Podstawy wywiadu   
Wyszukiwanie selektorów  
Podstawy Google hacking – wykorzystanie potencjału narzędzi online do wyszukiwania informacji  
Pozyskiwanie informacji o osobach i firmach  



 

 

DZIEŃ II (Proponowane 9 godzin zegarowych) 

 
1.  Współczesne cyberzagrożenia  
Omówienie poszczególnych rodzajów zagrożeń występujących w sieci  
Przykłady – ataki na firmy oraz osoby  
Metody działania cyberprzestępców, socjotechnika, sposoby przełamywania linii obrony  
 
2. Regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa  
Cyberbezpieczeństwo w UE 
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa 
Cyberprzestępczość w polskim prawie karnym 
Procedury bezpieczeństwa w firmach – zasady tworzenia dokumentacji 
 
3. Postępowanie w razie wystąpienia cyberataku  
Działania w razie ataku na firmę lub osobę fizyczną  
Komunikacja z UODO 
Wnioski oraz działania prewencyjne  
 
4. Podsumowanie warsztatu 
Przeprowadzenie ankiety – badanie poziomu wiedzy 
Dyskusja 
Zakończenie szkolenia   

 

Trener: 

 

Katarzyna Bernadetta Olszewska  

Przedsiębiorca, trener , wykładowca akademicki. 

Specjalizuje się w zakresie zasad cyberbezpieczeństwa, ochrony 

danych osobowych, OSINT, prawa. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wystąpień 

publicznych, prowadzenia kongresów. 

Zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń m.in. z zakresu zasad 

cyberbezpieczeństwa, ochrony wizerunku i dóbr osobistych, ochrony 

danych osobowych (RODO). Współpracuje z Instytutem Heweliusza,  

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Krakowską Szkoła 

Biznesu UEK. W ramach tej współpracy prowadzi zajęcia z cyberbezpieczeństwa dla studentów MBA 

in Community Management. Ponadto doradza w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony 

danych osobowych, współpracując z różnymi podmiotami, w tym z polsko-belgijską kancelaria 

prawną. Prowadzi własną działalność gospodarczą pod marką Widearea, oraz pracuje jako Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych i Koordynator ds. ryzyka. Z wykształcenia prawniczka, absolwentka 

Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania 

cyberbezpieczeństwem w Szkole Głównej Handlowej. Od trzech kadencji radna na warszawskiej 

Pradze-Południe. Przez kilkanaście lat kierowała krajowym biurem prawnym w ogólnopolskiej 

organizacji, koordynowała obsługę prawną kampanii wyborczych. Krajowa pełnomocnik wyborcza w 

wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i europejskich w latach 2007 – 2015. 

Pasjonatka gór, aktywnego wypoczynku, podróży, nowych technologii. Ciekawa świata i ludzi. 



 

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu: 

 

TERMIN 

Dopasowujemy do potrzeb klienta 

 

CZAS 

Proponowane 18 godz. Zegarowych.- Możliwość dopasowania do potrzeb klienta. 

 

MIEJSCE 

Dopasowujemy do potrzeb klienta 

 

CENA 

Do ustalenia- W zależności od liczby godzin, oczekiwań klienta. 

 

W CENIE SZKOLENIA 

Audyt badający wiedzę i potrzeby uczestników przed szkoleniem. 

Program, ćwiczenia, warsztaty dopasowane do potrzeb i branży klienta 

Materiały szkoleniowe dedykowane dla Firmy Klienta. 

Do 10 dni roboczych po szkoleniu uczestnicy mają możliwość konsultacji z trenerem. 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2. 

 

 
 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU ZOSTANIE POTWIERDZONY CERTYFIKATEM. 
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