KATALOG

KONFERENCJI
CYBERSECURITY

2022
Nad programami wydarzeń pracujemy wspólnie
z ekspertami ze społeczności CSO Council.
SpołecznośĆ Szefów
Bezpieczeństwa
i Cyberbezpieczeństwa

www.csoc.pl

DLACZEGO WARTO?
Jesteśmy konkretni. Konferencje
i spotkania społeczności to gwarancja
efektywnego spędzenia czasu.
O merytorykę dbają najlepsi eksperci
z dziedziny bezpieczeństwa.

Partnerstwo z nami to budowanie i rozwój
sieci kontaktów w społeczności szefów
Bezpieczeństwa Informacji.

Dodatkowe korzyści to: executive lunche
i zamknięte spotkania z wybitnymi ekspertami
i osobistościami świata bezpieczeństwa
informacji i Cyberbezpieczeństwa.

Organizatorzy zapewniają różnorodne formy
aktywnego udziału w całej konferencji,
w tym również organizację spotkań online
1:1 z wybranymi uczestnikami konferencji/
społeczności. Otrzymujemy każdego roku
wysokie oceny uczestników i partnerów.

O PROJEKTACH
Naszym celem jest integracja środowiska
oraz budowanie sieci kontaktów do wymiany

Członkowie społeczności mają możliwość
uzyskania punktów edukacyjnych CPE
do certyfikatów.

wiedzy i doświadczeń wśród szefów
Bezpieczeństwa Informacji w firmach
i instytucjach działających w Polsce.
Temat cyberbezpieczeństwa jest coraz
bardziej różnorodny i złożony. Jako
Organizator realizujemy cele poprzez cykliczne
konferencje onsite, online, hybrydowe oraz
inne formy integracji środowiska.
Nad gwarancją jakości projektów czuwa
dodatkowo ISSA Polska.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

23 lutego 2022 r. KONFERENCJA ONLINE
24 lutego 2022 r. WARSZTATY ONLINE

InfraSEC Forum

Szósta edycja konferencji o konkretnych aspektach bezpieczeństwa twardej infrastruktury – od
Internetu Rzeczy, poprzez Operational Technology aż do Infrastruktury Krytycznej.

LUTY

2022 r.

KONFERENCJA
ONLINE

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.

Planowana liczba uczestników

150-160 osób.

Więcej na: www.infrasecforum.pl

25 maja 2022 r. HYBRYDA (ONSITE WARSZAWA + ONLINE)
26 maja 2022 r. WARSZTATY ONLINE

CyberGOV

Ósma z cyklu konferencja o bezpieczeństwie IT i audycie technologicznym dedykowana specyfice
sektora publicznego.

MAJ

2022 r.

FORMUŁA
HYBRYDOWA

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.

Technology Risk
Management Forum
CZERWIEC

2022 r.

KONFERENCJA
ONSITE

Planowana liczba uczestników

250-300 osób.

Więcej na: www.cybergov.pl

9 czerwca 2022 r. ONLINE
10 czerwca 2022 r. ONSITE (WROCŁAW)

Siódma edycja konferencji o zarządzaniu ryzykiem technologicznym, bezpieczeństwie i ciągłości
działania w kontekście rozwoju technologicznego firm. Konferencja we współorganizacji z Technology
Risk & Information Security Wrocław oraz ISSA Polska.
Planowana liczba uczestników
Konferencja zgromadzi
wyższej kadry menedżerskiej w szczególności do
osób.
CIO, CSO, IT Risk Managerów, audytorów.
Więcej na: www.techrisk.pl

150-200

KSC Forum

24-26 sierpnia 2022 r. ONSITE - ZAKOPANE

2022 r.

KONFERENCJA
ONSITE

Konferencja zgromadzi
CSO, CISO, Dyrektorów bezpieczeństwa/IT,
audytorów IT z firm będących operatorami usług
krytycznych z sektora utilities oraz największych
zakładów przemysłowych, jak również
przedstawiciele instytucji administracji publicznej.

Advanced
Threat Summit
LISTOPAD

2022 r.

Planowana liczba uczestników

150-200 osób.
Więcej na: www.kscforum.pl

22 LISTOPADA 2022 r. HYBRYDA (ONSITE WARSZAWA + ONLINE)
23 LISTOPADA 2022 r. ONLINE
24 LISTOPADA 2022 r. ONLINE (FORA DYSKUSYJNE)

Dziesiąta z cyklu konferencja zbudowana wokół tematyki najpoważniejszych i najbardziej
zaawansowanych zagrożeń w Internecie. Konferencja we współorganizacji z ISSA Polska.

FORMUŁA
HYBRYDOWA

Konferencja zgromadzi
CSO, CISO i Security menedżerów, osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo
teleinformatyczne w przedsiębiorstwach
różnych branż oraz instytucjach finansowych.

Planowana liczba uczestników

400-500 osób.

Więcej na: www.atsummit.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarium wydarzeń.

Czwarta edycja konferencji skoncentrowanej ściśle na spełnieniu wymogów ustawy o KSC na poziomie
danego przedsiębiorstwa i instytucji. Konferencja ma obejmować szerokie spektrum tematów dotyczących ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - od zagadnień prawnych, poprzez proces
wdrożenia, współpracę, budowanie SOC, współpracę między przedsiębiorstwami, kontekst rozporządzeń i towarzyszących aktów regulacyjnych.

SIERPIEŃ

Dołącz do SPOŁECZNOŚCI
CSO Council, Cyber Women Community

SpołecznośĆ Szefów
Bezpieczeństwa
i Cyberbezpieczeństwa

www.csoc.pl

CSO COUNCIL TO SPOŁECZNOŚĆ DYREKTORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
– TWORZONA PRZEZ ISSA POLSKA I EVENTION
Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń
oraz networkingu wśród szefów Bezpieczeństwa Informacji i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach
i instytucjach działających w Polsce.
CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz inne formy
sprzyjające integracji środowiska.
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dyrektorów

SPOTKAŃ W ROKU

największych firm

Społeczność
Kobiet Z Branży
Cybersecurity

www.cyberwomen.eu

Cyber Women Community to społeczność kobiet skupionych wokół tematu
cyberbezpieczeństwa. Łączymy ekspertki z paniami, które dopiero rozpoczynają
swoją karierę w cybersecurity.
Szkolimy, tłumaczymy i pokazujemy jak fascynującą branżą jest cyberbezpieczeństwo
i że jest w niej miejsce i mnóstwo możliwości - dla kobiet!
Spotykamy się na warsztatach i konferencjach, bierzemy udział w akcjach charytatywnych
oraz dniach kariery na uczelniach. Nasze ekspertki są wykładowcami na znanych uczelniach
m.in. Akademii Leona Koźmińskiego.
Dołącz i sprawdź, ile możemy zdziałać razem!
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obserwujących

300

członkiń
społeczności

120+

STUDENTÓW

20

SPOTKAŃ
W ROKU

400

uczestniczek
spotkań od
czerwca 2020
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EKSPERTEK
W RADZIE

ZOSTAŃ PARTNEREM MERYTORYCZNYM e-RAPORTU
/RAPORTU czołowych konferencji w obszarze
cyberbezpieczeństwa i OPUBLIKUJ Z NAMI:

ATRAKCYJNE
CASE STUDY

WYPOWIEDŹ
EKSPERCKĄ

WYWIAD

REKLAMĘ

ADVERTORIAL

Zaufali Nam:

DYNACON
Connecting Data

secure and safe data

Chętnie odpowieMY na Państwa pytania!
JEŻELI CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ OFERTĘ WYBRANEJ KONFERENCJI LUB SPOŁECZNOŚCI NAPISZ DO MARIOLI LUB DOMINIKI.

Przemysław
Gamdzyk

Mariola
Rauzer

DominikA
Opoka

+48 517 424 939
pegam@evention.pl

+48 509 622 541
mariola.rauzer@evention.pl

+48 604 112 883
dominika.opoka@evention.pl

Redaktor Programowy

Współpraca z partnerami

Współpraca z partnerami

Firma specjalizująca się w tworzeniu spotkań biznesowych. Wydarzenia biznesowe traktuje jako integralny i trudny do zastąpienia
element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami, a tak naprawdę tworzącymi je ludźmi. Zespół
tworzących spółkę osób ma na swoim koncie ponad 100 różnych projektów i blisko 20 lat skumulowanego doświadczenia,
dysponując bardzo unikalnym zestawem kompetencji i doświadczeń zebranych przez lata pracy nad biznesowymi spotkaniami
w kontekście rynku i tematyki IT i telekomunikacji. Posiada kompetencje redakcyjne, analityczne oraz szeroką sieć networkingową wśród tzw. decisonmakers i bardzo wiele budowanych przez lata relacji w świecie ICT.

Celem ISSA Polska – stowarzyszenia do spraw bezpieczeństwa systemów informacyjnych – jest krzewienie wiedzy na temat
bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich
umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez:
dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
propagowanie potrzeby bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

