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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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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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W RADZIE
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CLUB

CDO Forum Club to miejsce wymiany doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy
są w swoich organizacjach inicjatorami poważnego podejścia do tematu DATA. Ich rola
i zakres odpowiedzialności rośnie w czasach przyspieszenia cyfrowej transformacji.
W rosnącej liczbie firm powstają wydzielone struktury zajmujące się danymi, powiązane z działami biznesowymi
i technologią. Strategia biznesowa zostaje powiązana ze strategią danych. Zadaniem CDO FORUM CLUB jest
integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród Chief Data
Managerów i innych osób odpowiedzialnych w dużych firmach oraz instytucjach działających w Polsce.
Oferujemy przestrzeń, której do tej pory w Polsce brakowało, a która pozwala managerom od danych na
zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp do unikatowej wiedzy i doświadczeń.

www.cdoforum.pl/cdo-forum-club
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Ilość spotkań

130

Liczba zarejestrowanych
uczestników wszystkich spotkań

23

Suma prelegentów
spotkań

800+

Liczba managerów i specjalistów interesujących się
tematyką data governance i data analytics z dużychi
średnich przedsiębiorstw w naszej bazie

https://hrdataclub.pl

HR Data Club to społeczność menedżerów HR.
Chcemy pokazywać nowe sposoby zarządzania HR w oparciu o wykorzystanie
danych. Towarzyszymy managerom HR, inspirujemy do zmiany, wspieramy
doświadczeniem i pokazujemy narzędzia, które mogą temu służyć. Wierzymy w to,
że jeśli działy HR mają stawać się rzeczywistymi partnerami Zarządów w kreowaniu
organizacji, to dokona się to wyłącznie dzięki managerom otwartym, którzy
nieustannie szukają inspiracji i rozwoju.
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Ilość spotkań

400

uczestników zarejestrowanych
na wszystkie spotkania

150

dyrektorów, menadżerów
i ekspertów tworzących społeczność

