
XIV KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, 
BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym 
przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 

roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa 
państwa, firm, instytucji i obywateli. 

 
XIV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi 

i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych 
i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej 
wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag 
i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania 
pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek 
organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów 
bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych 
oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi. 

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek 
organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, 
przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników 
i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów 
i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej 
i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką. 

W związku z reformą europejskiego i krajowego prawa ochrony 
danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym 
regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych 
w przedsiębiorstwach i urzędach poświęcając temu problemowi 
jeden dzień obrad. 

 

 

 

 

TEMATYKA KONGRESU 
1. Bezpieczeństwo narodowe, a ochrona informacji niejawnych. 
2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wojna hybrydowa, 

dezinformacja i propaganda. 
3. Służby specjalne państwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa 

informacji. 
4. Architektura Informacyjna państwa i jej wpływ na bezpieczeństwo 

systemów danych. 
5. Zarządzanie wiedzą i kulturą organizacyjną w systemie ochrony 

informacji niejawnych. 
6. Dobre praktyki ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  
7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych, zwłaszcza prawnie 

chronionych, realne zagrożenia. 
8. Znaczenie nowej (polskiej) ustawy o ochronie danych osobowych, 

główne zmiany i nowości. 
9. Wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i praktyczne przykłady. 
10. Debata nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową 

ustawą. 
11. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji handlowych. 

12. Cyberzagrożenia i ich wpływ na funkcjonowanie firm, instytucji 
i bezpieczeństwo obywateli.  

13. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i sporządzanie planów 
zagrożeń terrorystycznych.  

14. Inwigilacja w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym opartym 
na wiedzy. 

15. Jawne i niejawne (dozwolone i zabronione) zdobywanie informacji. 
16. Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 w ochronie informacji 

niejawnych, biznesowych i danych osobowych. 
17. Debata Prezydencka na temat ochrony informacji i danych osobowych 

z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego w urzędach 
administracji samorządowej. 



Informacje organizacyjne 

1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu w dniu 13.06.2018 r. do godz. 13.00. 
Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00, a zakończenie 15.06.2018 r. ok. godz. 14.00. 

2. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby: 
- 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, 
- 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym. 
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie, zakwaterowanie. 
Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są 
zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem. 

3. Preferencyjne zniżki: 
członkowie KSOIN - 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 r. i 2018 r. - 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 
10%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 15%. Uwaga! Rabat dla uczestników zgłaszanych 
przez jednostki administracji samorządowej - 25%. Zniżki nie sumują się. 

4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kongresu 
na adres biuro@ksoin.pl lub faksem nr tel. 32 206 46 01. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego 
na stronie www.ksoin.pl.  

5. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr 
rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej). 

6. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres 
biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem obrad nie zwalnia od zapłaty. 

7. Miejsce Kongresu: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk. 
8. Dane organizatora: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 40-127 Katowice, 

Pl. Grunwaldzki 8-10, NIP: 634-25-59-104, REGON 278336546, e-mail: biuro@ksoin.pl, tel. 32 206 46 00, 
fax 32 206 46 01. 
 

 
 

………………………………………………...                                                                                                                      ……………………………….. 
  pieczątka firmy/urzędu, nr NIP                                                miejscowość, data                                                                                                                                                                                          

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

XIV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych 
 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon/fax E-mail  

     

     

     
 

Rezerwuję pokój ……… osobowy. Deklaruję wpłatę kwoty w wysokości .............................. zł netto 
(plus 23% VAT/zwolnienie z VAT - niepotrzebne skreślić). 

 

……………………………………….......………………….………………… 
Podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia 

 

Członek Federacji Organizacji Proobronnych 
i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

 

ZAPRASZA  
na 

 

XIV Kongres 
Ochrony Informacji Niejawnych, 

Biznesowych i Danych Osobowych 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

13-15 czerwca 2018 r. 

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku 

 


