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Kybernetická bezpečnosť
Pozvánka na pracovné raňajky

Vážená pani/vážený pán,
dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné raňajky
venované kybernetickej bezpečnosti a ďalším témam
v oblasti bezpečnosti a riadenia rizík.
Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 13. septembra 2018
od 8:30 hod. v priestoroch spoločnosti Deloitte
na Einsteinovej 23 v Bratislave.
Slovensko stále nemá prijatú vyhlášku s opatreniami na
dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti. Preto je dôležité,
aby spoločnosti vedeli:
•

k akým bezpečnostným incidentom vo svete
dochádza najčastejšie,

•

čo všetko môže odhaliť dôkladný audit kybernetickej
bezpečnosti,

•

čo by mali obsahovať zmluvy s dodávateľmi, ktorí
zabezpečujú prevádzku sietí a informačných
systémov.

Na podujatie pozývame aj zástupcov Národného
bezpečnostného úradu.
PROGRAM:
8:30 – 9:00
9:00 – 11:30

Registrácia a raňajky
Prezentácie a diskusia

DETAILY PODUJATIA:
13. septembra 2018 od 8:30
hod.

Kancelária spoločnosti
Deloitte v Bratislave

REGISTRÁCIA:
Prostredníctvom online
formulára
KONTAKT:
vfilkusova@deloittece.com

PREZENTUJÚCI:
• Erik Saller, manažér, Deloitte
• Michal Ďorda, senior konzultant, Deloitte
• Róbert Minachin, advokát, Deloitte Legal
• Lenka Novotná, koncipient, Deloitte Legal
Tešíme sa na Vašu účasť a na zaujímavú diskusiu!
S úctou
Marián Hudák
partner na oddelení riadenia rizík
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