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HARMONOGRAM KONFERENCJI NA ROK 2017 

Pierwsza w Polsce konferencja o konkretnych aspektach bezpieczeństwa twardej infrastruktury – 

od Internetu Rzeczy, poprzez Operational Technology aż do Infrastruktury Krytycznej  

Planowana liczba uczestników: 100 osób  

Konferencja zgromadzi menedżerów i ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem fizycznej 

infrastruktury z wybranych firm i przedsiębiorstw, których usługi i funkcjonowanie silnie zależą od  

posiadanej infrastruktury, w szczególności szeroko rozumianej branży utilities  

                          Więcej na: www.infrasecforum.pl 

      InfraSEC Forum Bezpieczeństwo twardej infrastruktury                    24 stycznia 2017 r., Warszawa     

        Międzynarodowa konferencja 

       BigDataTechnology Warsaw Summit                             9 lutego 2017 r., Warszawa 

Trzecia edycja konferencji dla profesjonalistów zajmujących się „dużymi danymi” - poświęcona aspektom  

wprowadzania, rozwoju i wykorzystywania rozwiązań Big Data 

Planowana liczba uczestników: 300-400 osób 

Konferencja zgromadzi administratorów, architektów i programistów baz danych, inżynierów i analityków 
danych, właścicieli produktów i menedżerów IT—z firm, które wykorzystują i tworzą rozwiązania  

intensywnie korzystające z danych 

Konferencja o zasięgu międzynarodowym zgromadzi także uczestników z innych rynków i krajów 
           

                           Więcej na: www.bigdatatechwarsaw.eu    

Pierwsza edycja konferencji poświęcona bezpieczeństwu informacji z perspektywy ochrony danych osobowych   

Planowana liczba uczestników: 120—150 osób  

Konferencja zgromadzi osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tym ABI, prawnicy, compliance 

menagerowie, przedstawiciele działów biznesowych zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych  

z firm dużych i średniej wielkości oraz instytucji publicznych  

      RIBA Forum                                      6-7 kwietnia 2017 r., Warszawa     

       Klient w Urzędzie O nowoczesnej obsłudze interesanta                        26-27 kwietnia 2017 r., Wrocław 

Czwarta edycja konferencji znana wcześniej pod marką Petent 2.0 – poświęcona drodze do nowoczesnej  

i sprawnej obsługi interesantów w urzędzie 

Planowana liczba uczestników: 120-150 osób 

Konferencja zgromadzi szefów działów odpowiedzialnych za obsługę interesantów w urzędzie czy jakość  
pracy i procesów w urzędach (jako organizacji) z administracji centralnej i samorządowej oraz przedstawicieli 

władz jednostek samorządowych, w szczególności sekretarze miast 

                       Więcej na: www.klientgov.pl         

       CyberGOV 2017 Bezpieczeństwo ICT w sektorze publicznym                   18 maja 2017 r., Warszawa 

Trzecia z cyklu konferencja o bezpieczeństwie IT i audycie technologicznym dedykowana specyfice  

sektora publicznego 

Planowana liczba uczestników: 250 - 300 osób 
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HARMONOGRAM KONFERENCJI NA ROK 2017 

II konferencja o zarządzaniu ryzykiem technologicznym, bezpieczeństwie i ciągłości działania w kontekście 

rozwoju technologicznego firm 

Planowana liczba uczestników: 150 osób 

Konferencja przeznaczona jest dla wyższej kadry menedżerskiej w szczególności do CIO, CSO,  

IT Risk Managerów, audytorów 

Konferencja we współorganizacji z Technology Risk & Information Security Wrocław oraz ISSA Polska  

 

          Więcej na: www.techrisk.pl    

      Technology Risk Management Forum                          21-22 czerwca 2017 r., Wrocław 

       Zarządzanie Ryzykiem Technologicznym 

       ZIP2017 Zarządzanie Informacją w Przedsiębiorstwie                                       7 czerwca 2017 r., Warszawa 

Czwarta edycja konferencji o strategicznym podejściu do informacji w organizacji w czasach ekspansji BigData. 

Wszystko na temat Data Governance, Data Quality, Master Data Management, Information Value 

Planowana liczba uczestników: 100-150 osób 

Konferencja zgromadzi CIO, szefów działów BI i analityki, szefów działów architektury IT, przedstawicieli  

działów biznesowych zainteresowanych tematyką danych 

       Advanced Threat Summit 2017                                22-23 listopada 2017 r., Warszawa 

Czwarta z cyklu konferencja zbudowana wokół tematyki najpoważniejszych i najbardziej zaawansowanych  

zagrożeń w Internecie. 

Planowana liczba uczestników: 250-300 osób 

Konferencja zgromadzi CIO, CISO i Security menedżerów, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo  

teleinformatyczne 

Konferencja we współorganizacji z ISSA Polska   

                    Więcej na: www.atsummit.pl         

       CyberGOV 2017 Bezpieczeństwo ICT w sektorze publicznym                   18 maja 2017 r., Warszawa 

Konferencja zgromadzi przedstawicieli sektora publicznego - od urzędów gmin, poprzez miasta, urzędy 
powiatowe, marszałkowskie, wojewódzkie, aż do urzędów centralnych, agend rządowych i ministerstw 
- w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji w tych  

instytucjach oraz audyt związany z tymi obszarami 

Konferencja we współorganizacji z MC, ISACA Warsaw Chapter, ISSA Polska 
 

                       Więcej na: www.cybergov.pl    

       IoT Summit W strone inteligentnych społeczności                                     26 września 2017 r., Warszawa 

Czwarta edycja spotkania przedstawicieli całego rynku M2M w Polsce - kluczowych sektorów korzystających  

z rozwiązań M2M, operatorów telekomunikacyjnych, usługodawców, integratorów i producentów, a także  

administracji publicznej. Zmierzamy w stronę Internetu Rzeczy i nowych modeli biznesowych B2B2C  
 

Planowana liczba uczestników: 150 - 200 osób 

Konferencja zgromadzi przedstawicieli sektora publicznego, operatorów i firmy budujące rozwiązania i usługi 

bazujące na komunikacji M2M  

                Więcej na: www.m2msummit.pl     


