Cyberbezpieczeństwo

W erze cyfrowej sukces w biznesie nie jest możliwy bez właściwego zabezpieczenia informacji i ochrony danych. Współpracując z DEKRA ograniczysz ryzyko
incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, zaprezentujesz się swoim
partnerom jako odpowiedzialny podmiot oraz zdobędziesz obiektywny dowód
spełniania wymagań prawnych i dobrych praktyk biznesowych.
Audyt ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)
Dowiedz się, które z obowiązujących przepisów
ochrony danych osobowych spełnia Twoja firma
oraz w jakim zakresie niezbędne są jeszcze działania doskonalące. Audyt RODO/GDPR zawsze
dopasowujemy do specyfiki badanego przedsiębiorstwa.

Certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

TISAX® - bezpieczeństwo informacji w przemyśle motoryzacyjnym

Certyfikacja ISO 27001

TISAX to standard audytu i wymiany oparty na
kwestionariuszu VDA ISA, który z kolei oparty jest
na ISO 27001. został opracowany aby uniknąć
wielu list kontrolnych z wymaganiami wobec
bezpieczeństwa informacji wśród różnych firm.
Diagnostyka bezpieczeństwa informacji (ISO 27002)
Diagnostyka przeprowadzona w oparciu o wytyczne ISO 27002 dostarczy Twojej organizacji rzetelnej informacji na temat zgodności stosowanych
zabezpieczeń z wymaganiami prawa. Audit DEKRA
obejmuje m.in. bezpieczeństwo aplikacji, platform
komputerowych, bezpieczeństwo sieciowe i fizyczne.

E-mail: kontakt.pl@dekra.com

Uzyskaj obiektywne potwierdzenie posiadania przez
Ciebie lub Twojego pracownika aktualnej wiedzy
oraz kompetencji, aby pełnić obowiązki Inspektora
Ochrony Danych w organizacji.

Wydany przez DEKRA certyfikat stanowi obiektywny
dowód tego, że Twój system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 27001 i podlega ciągłemu doskonaleniu. Wyróżnij się na rynku poprzez potwierdzenie
zaangażowania w poufność danych.
Certyfikacja ISO 22301
Certyfikat ISO 22301 potwierdza, że Twoja organizacja spełnia międzynarodowy standard wspierający
BCMS, czyli systemy zarządzania ciągłością biznesu,
chroniące przedsiębiorstwa przed niebezpieczeństwami w rodzaju krytycznej awarii systemu informatycznego.
Platforma DEKRA eCheck

www.dekra-certification.com.pl

Tel. +48.668.030-250

Cyberbezpieczeństwo
- szkolenia

Same procedury nie zapewniają bezpieczeństwa. Tylko świadomość personelu i
bezwględne stosowanie instrukcji i dobrych praktych ograniczają ryzyko wystąpienia incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Rozszerz wiedzę swojego zespołu w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji dzięki szkoleniom DEKRA.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Przygotowanie do pełnienia obowiązków IOD
zgodnie z regulacjami RODO/GDPR.
Możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia od 50 do 80% (z VAT).
RODO dla auditorów wewnętrznych
- warsztaty praktyczne
Przygotowanie auditorów w obszarze ochrony
danych do prowadzenia auditów zgodności z
RODO.
Podstawowa wiedza w zakresie przepisów związanych z RODO.
Webinaria
RODO dla HR
RODO dla działów sprzedaży

96,92% osób rekomenduje szkolenia
DEKRA w zakresie RODO/GDPR.

ABC ochrony danych osobowych po zmianach
RODO
Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych wg RODO/GDPR.
Ochrona Danych Osobowych zgodna
z RODO - warsztaty praktyczne
Przygotowanie organizacji do wdrożenia
rozwiązań spełniających wymogi RODO.
Tworzenie zapisów zgód, klauzul i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
ISO 27001
Wymagania normy.
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
Praktyczne podejście do opracowania systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
TISAX®
Bezpieczeństwo informacji w przemyśle motoryzacyjnym na podstawie wymagań TISAX® .

E-mail: szkolenia.pl@dekra.com

Tel. +48.668.030-250

