I Specjalistyczna Konferencja
„Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej”

Organizatorzy Konferencji:

Urząd Miasta Radomia

Polski Komitet Normalizacyjny

Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Do udziału w I Specjalistycznej Konferencji BIwSz zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych z regionu radomskiego.
Konferencja odbędzie się 29 września 2015 roku (wtorek), w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70, w godzinach 10.00-14.00. Warunkiem uczestnictwa jest
zgłoszenie swojego udziału w systemie rejestracji. Uwaga liczba miejsc jest ograniczona!
http://rodon.radom.pl/konferencja

Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jest obecnie koniecznością.
Każda informacja, niezależnie od formy jaką przybiera, powinna być chroniona.
Niezbędne do działania placówki informacje mogą być wydrukowane, zapisane odręcznie na
papierze, przechowywane elektronicznie, przesyłane z pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej,
wyświetlane w formie filmów, wypowiadane podczas rozmowy.
Wiele organizacji zabezpiecza swoje zasoby informacyjne, uwzględniając przypadkowo usłyszane
wskazówki, kierując się modą lub tylko starając się w minimalny sposób wypełnić zalecenia prawne.
Takie podejście jest ekonomicznie nieefektywne i nie daje żadnej pewności bezpieczeństwa.
Optymalny poziom bezpieczeństwa informacyjnego osiąga się tylko poprzez zastosowanie metod,
które stosują podejście kompleksowe.

Cele konferencji
Podstawowym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z metodami i praktykami, które będą
podstawą do zorganizowania we własnej placówce skutecznego systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI). Warto raz jeszcze wspomnieć, że dobrze zorganizowany
SZBI obejmuje swym zakresem nie tylko dane i informacje ale także m.in. ludzi, pomieszczenia
i urządzenia – podsystemy, dzięki którym przetwarzanie danych i informacji może się odbywać.

Program Konferencji
10:00 –10:30 - Rejestracja uczestników
10:30 Otwarcie konferencji:
Wystąpienia honorowych gości
Wykład inauguracyjny  Normalizacja i jej związki z bezpieczeństwem i jakością,
Zygmunt Niechoda, PKN
I część:
1. Jak zorganizować skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w
szkole? – Grażyna Ożarek, PKN
2. Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów służących do
przetwarzania danych osobowych – Andrzej Kaczmarek, GIODO
Dyskusja
12:30 12:45 Przerwa
II część
1. Uczniowie w sieci – bezpieczeństwo i prywatność w szkole – Grażyna Gregorczyk,
OEIiZK
2. Bezpieczna sieć w szkole, bezpieczna szkoła w sieci – Daniel Żukowski, Konsorcjum
FEN
3. Bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury informatycznej, czyli łącza, hasła, filtry,
i monitoring – Janusz Stanisław Wierzbicki, Michał Grześlak, OEIiZK
Dyskusja
14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

