Kybernetická bezpečnosť
Pozvánka na online webcast

Dobrý deň,
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 27. februára 2019 na tému
Kybernetická bezpečnosť – Implemenctácia bezpečnostných opatrení.
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám
možnosť pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu.

Dátum
•
•

27. februára 2019
Od 10.00 do 11.00 hod.

Registrácia
•
•

Online prihlásenie
Zaregistrujte sa, prosím, do 22. februára 2019.

Program
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na témy:
•
•
•

Rok 2018 bol rokom kybernetickej bezpečnosti – Čo priniesla nová
legislatíva?
Týka sa to aj nás? – Ktoré sektory zasiahne nová legislatíva?
Nová vyhláška o bezpečnostných opatreniach.

Prednášajúci
•

•

Michal Ďorda, Risk Advisory Senior Consultant, Deloitte
Lenka Caunerová, Senior Associate, Deloitte Legal

Mobilná aplikácia

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com,
tel. +421 918 188 097.
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