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W jaki sposób się przed nimi bronić, aby

minimalizować negatywne skutki dla organizacji?

Jaki jest wpływ inwazji Rosji na

cyberbezpieczeństwo w rejonie Centralnej Europy ? 

W programie między innymi: 

Nowe zagrożenia, ich rodzaje i branże

najbardziej narażone  na bezpośredni atak, czy

pośrednie skutki ataku. 

Dezinformacja i metody jej rozprzestrzeniania,

wpływy i ryzyka dla świata biznesu. 

Jak zabezpieczyć firmę przed negatywnymi

skutkami cyberataków. 

Zarządzanie bezpieczeństwem

cybernetycznym w firmie.

Case study infekcji ‘NotPetya’ i jej skutki

odczuwalne globalnie przez lata po

cyberataku.

Boty, trolle, anomalie sieciowe, czyli o tym ile

firmy tracą na fraudach w Internecie.

Cyberataki. Dezinformacja.
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Od 9:30 rejestracja

zapraszamy na powitalną kawę i śniadanie

10:00 Przywitanie

10:10  Cyberataki. Implikacje dla przedsiębiorstw. 

Piotr Smulikowski

KPMG

10:35  Usługi zarządzania bezpieczeństwem

cybernetycznym: globalizacja czy regionalizacja? 

Z gminy, czy z Polski? Z kontynentu czy zza

oceanu? Ludzie, infrastruktura, dane, procesy.

Damian Starościc

IBM

11:00  Boty, trolle i anomalie sieciowe. Czy

”zamieszanie” w internecie powoduje utratę

pieniędzy przez firmy i instytucje? 

Jakub Jasiński, Dobromir Ciaś

ABTSHIELD by EDGE NPD 

od 11:25 Pytania i odpowiedzi. Networking

Agenda, 26 maja 2022

MIEJSCE

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

SALA KONFERENCYJNA

ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
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Prowadzący
Piotr Smulikowski, KPMG

Piotr dołączył do KPMG w Wielkiej Brytanii w 2010 roku gdzie pracował w Forensic Technology i do roku

2021 prowadził zespół zajmujący się Informatyką Śledczą. Do KPMG w Polsce dołączył w 2022 roku gdzie

prowadzi zespól zajmujący się Cyber Response Services. Posiada przeszło 12 letnie doświadczenie w

dochodzeniach komputerowych i świadczenia usług z dziedziny Digital Forensic i Incident Response

współpracując z małymi przedsiębiorcami jak również z międzynarodowymi organizacjami z FTSE 500. 

Prowadził projekty z wielu różnych dziedzin: eDiscovery, zabezpieczanie dowodów cyfrowych, dochodzenia

komputerowe i mobilne, analizy danych i procesów, jak i bezpieczne usuwanie danych pracując z działami IT,

Legal, Risk jak i bezpośrednio z zarządem.

Damian Starościc, MSS EU SOC Manager, MSS ANZ SOC 

Związany z IBM Security od 2013 roku. Obecnie jako menedżer wyższego szczebla IBM Security, odpowiada

za szeroki aspekt funkcjonowania Europejskiego Centrum Usług Bezpieczeństwa oraz Wrocławskiego IBM

Security, X-Force Command Center. 

IBM Security - Zespół IBM Security współpracuje z klientami, aby pomóc im chronić firmę przy użyciu

zaawansowanej, zintegrowanej oferty produktów i usług związanych z bezpieczeństwem, wykorzystujących

sztuczną inteligencję oraz nowoczesne podejście do strategii bezpieczeństwa, zgodne z zasadami zerowego

zaufania — pomagając klientom rozwijać się nawet w obliczu niepewności. Dopasowując strategię

bezpieczeństwa do potrzeb firmy, integrując rozwiązania zaprojektowane z myślą o ochronie cyfrowych

użytkowników, zasobów i danych oraz wdrażając technologię do zarządzania zabezpieczeniami w obliczu

rosnących zagrożeń, pomagają w nadzorze i zarządzaniu ryzykiem związanym ze środowiskami chmur

hybrydowych.

Jakub Jasiński, Dobromir Ciaś, ABTSHIELD by EDGE NPD 

ABTShield for Ads - Ad frauds. Na rynku reklamy online/digital mamy obecnie plagę zjawiska, które polega na

"przepalaniu" budżetów reklamodawców przez złośliwe mechanizmy udające żywych odbiorców (boty). My

wiemy jak uniknąć tego zjawiska i jak sprawić, by firmy nie były po prostu okradane. A mówimy tu o naprawdę

znaczących odsetkach budżetów przeznaczanych na reklamę on-line - zazwyczaj to jest 20-30% budżetu

emisyjnego kampanii (to tak, jakby 20% budżetu reklamowego spalić w piecu - tych reklam nigdy bowiem nie

obejrzą żywi użytkownicy). Zajmujemy się zawodowo audytem kampanii reklamowych, współpracując z

reklamodawcami, domami mediowymi, a także wydawcami.

ABTPulse - Dezinformacja - Ochrona wizerunku - Narracje sieciowe. Zespół ABTShield zajmuje się

wychwytywaniem zjawisk godzących w bezpieczeństwo w zakresie komunikacji i wizerunku, prowadząc

głównie operacje na gruncie publicznym (wykrywaniem dezinformacji). Jako jedna z niewielu firm na rynku

możemy pochwalić się współpracą z takimi podmiotami jak LAPD (policja w Los Angeles) podczas wyborów

prezydenckich w USA, współpracą z Departamentem Stanu na terenie Europy i NATO (jesteśmy oficjalnym

dostawcą technologii cywilnej dla NATO), współpracą z innymi organizacjami (Alliance4Europe) i podmiotami

publicznymi (np. NASK). 
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PARTNERZY

WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII  jako partner Enterprise Europe

Network (EEN) zajmuje się wspieraniem innowacyjnego rozwoju oraz

internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. W dzisiejszych czasach

dominacji internetu kwestie cyberbezpieczeństwa i digitalizacji powinny być

fundamentem działalności każdego przedsiębiorstwa, dlatego w ramach EEN w

najbliższych latach będziemy świadczyć dla firm usługi w tym zakresie.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN POLAND Od 1990 r. Amerykańska Izba

Handlowa w Polsce (AmCham) jest wiodącym głosem inwestorów amerykańskich w

naszym kraju. Zrzeszamy ponad 300 amerykańskich firm reprezentujących różnorodne

branże i gałęzie gospodarki, w tym 80 firm z listy Fortune 500. Naszych członków łączą

wspólne działania w obszarze budowania długotrwałych wzajemnych relacji

biznesowych i wspieraniu rozwoju polskiej gospodarki dzięki wielomiliardowym

inwestycjom oraz tworzeniu miejsc pracy w różnych regionach Polski. AmCham jest

organizacją akredytowaną jako członek stowarzyszony przy Izbie Handlowej Stanów

Zjednoczonych (U.S. Chamber of Commerce) w Waszyngtonie i zrzeszoną w sieci

„AmChams in Europe” reprezentujących ponad 17 000 firm i organizacji po obu

stronnych Atlantyku.

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA to jedna z najdłużej działających izb

gospodarczych w Polsce. Wspieramy przedsiębiorców w zwiększaniu

konkurencyjności zarówno w kraju,jak i na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest

również integrowanie przedsiębiorców, którzy widzą w biznesie sposób na

realizowanie ambitnych projektów.

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA od ponad 26 lat reprezentuje

interesy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w obu sąsiadujących ze sobą krajach.

Jako oficjalny przedstawiciel gospodarki niemieckiej reprezentujemy w Polsce ponad

5 500 firm z udziałem kapitału niemieckiego, które zainwestowały tu około 35 mld euro

i stworzyły blisko 400 000 miejsc pracy. Jednocześnie jesteśmy uznanym partnerem

dla 2 000 polskich firm działających w Niemczech, które stworzyły tam przeszło 20 000

miejsc pracy. AHK Polska jest tym samym największą polsko-niemiecką siecią

podmiotów gospodarczych

https://wctt.pwr.edu.pl/
https://wctt.pwr.edu.pl/
https://amcham.pl/
https://www.dig.wroc.pl/
https://ahk.pl/pl/o-nas/biura-regionalne/biuro-regionalne-wroclaw


Zgłoszenie udziału 

kliknij w obrazek

Klauzula informacyjna RODO

1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są: 

1.1. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce,  z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18,(„Współadministrator 1”).

1.2. Dolnośląska Izba Gospodarcza z siedzibą we Wrocławiu (50-029) przy ul. Świdnickiej 39  („Współadministrator 2”).

1.3. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Współadministrator 3”).

1.4. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii  z siedzibą we Wrocławiu (50-372), 

przy ul. Smoluchowskiego 48 („Współadministrator 4”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Współadministratorami na adres email: 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce: GDPR@amcham.pl

Dolnośląska Izba Gospodarcza: biuro@dig.wroc.pl

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa: rodo@ahk.pl.

Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii: wctt@pwr.edu.pl

3. Dane, które będą przetwarzane: imię i nazwisko,adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, wielkość podmiotu, branża.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 − podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 − realizacji przez Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w

organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Współadministratorów oraz podmioty

powiązane organizacyjnie z Współadministratorami.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu 'EEN 4 WP" lub w terminach wynikających z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Zakończenie rejestracji: 23.05. 2022, godzina 12:00.

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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