Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako instytucja wspierająca mikro-, małych, średnich
oraz przyszłych przedsiębiorców ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl szkoleń on-line pt. „Bądź
bezpieczny w sieci i nie daj się hakerom”, podczas którego pokażemy sposób w jaki działają hakerzy.
Celem szkoleń będzie nauczyć Cię, jak możesz próbować samodzielnie chronić się przed zagrożeniami
w sieci. Pokażemy, jak umiejętnie pracować z komputerem, tak aby zminimalizować ryzyko. Razem z Tobą
stworzymy podstawową strategię bezpieczeństwa opisującą zasady, które będziesz mógł wprowadzić
w swojej firmie.

„Ataki w cyberprzestrzeni”
Zapraszamy na moduł, który opisze nie tylko motywy kierujące hackerami, ale także pokaże
kierunki ich działań. Całość zostanie wzbogacona o przykłady ataków, które faktycznie miały miejsce.
Poznanie ich powoduje lepsze zrozumienie zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Szkolenie poprowadzi Rafał Jaworski, który pracuje dla firmy ProtectHut zajmującej się wsparciem
z zakresu cyberbezpieczeństwa dla firm. Ukończył kierunek Zarządzanie Cyberbezpiczeństwem na SGH,
posiada certyfikat branżowy CompTIA Security+ oraz ukończony program edukacyjny CEH (etyczny hacker).
Rafał wcześniej przez wiele lat budował e-biznes, zarządzał firmą outsourcingową oraz reprezentował
agencję informacyjną Thomson Reuters. Przez wiele lat pracował jako ekspert w departamencie skarbu
jednego z banków.
Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować
zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach oraz otrzymają materiały do tematu.
Szkolenie odbędzie się 27.01.2021 r. (środa) w godzinach od 11.50 – 13.00.
(Warsztaty odbędą się przy użyciu platformy Zoom. Konieczna będzie instalacja aplikacji. Platforma
Zoom jest niezależnym od organizatorów narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania szkoleń, stąd
w kwestiach problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio z jego
dostawcą. Link do pokoju oraz inne szczegóły szkolenia zostaną przesłane do zaakceptowanego uczestnika
w osobnej wiadomości e-mail.)
W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej
Fundacji

Przedsiębiorczości

(www.pfp.com.pl).

Rejestracja

na

webinarium

jest

możliwa

za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika
zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich
zastosowanie. W razie pytań, prosimy o kontakt na adres p.pinkowska@pfp.com.pl.
Serdecznie zapraszamy!

