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Audyt bezpieczeństwa informacji w urzędzie

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO Piotr Wojczys CICA Urząd Miasta Gdańska - Zespół Audytorów Wewnętrznych 5 września 2013 Rozporządzenie Rady Ministrów (12 kwietnia 2012) Bardziej szczegółowo założenia materialne i organizacyjne audytu wewnętrznego zlecone do 20 lipca
2015 r. wybrane agencje rządowe w Warszawie, 2 września Bardziej szczegółowe w badaniu cyklu polskiego prawodawstwa i COBIT Podstawowe kwestie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa jednostki w dniu 20 czerwca 16 Opracowanie Joanny Karczewskiej Bardziej szczegółowo na 2015
r. , Dubiecko Castle Rzeszów Bardziej szczegółowo STANDARD ISO/IEC 27001:2013 Najnowsze zmiany w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji dr. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechniką B.szomański@wz.pw.edu.pl planu prezentacji Bardziej szczegółowe wdrożenie
rozporządzenia w sprawie krajowych konkluzji ramowych interoperacyjności oraz Porozumienia Prawnego JST III ALkárjó-professional i administracyjnego w dniach 20-21 października, przeprowadzonego na podstawie najlepszych praktyk przeprowadzonych bardziej szczegółowo Krzysztof Świtała
WPiA UKSW Fundusz Prawny Rady Ministrów 2012. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymogów dotyczących publicznych rejestrów i wymian Bardziej szczegółowo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji S y s t t e m z a r z a n i a B e z p i e c z ń s t in e m I n f o r m a c j i w you
are z i e d e f i n i c j l Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : co to jest, dlaczego ma być zbudowany i dlaczego biura administracyjne Wiesław Paluszyński, Przewodniczący Rady Ti Consulting Presentation Plan Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo zdrowemu podejściu do informacji w Warszawie,
28 listopada 2011 r. Michał Tabor Dyrektor OperacyjnyCh Doradztwa Informacyjnego Sp. z o.o. Agenda Jakie są wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji Więcej konkretnie Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel. +48 81 466 2000, fax: +48 81 466 2001 e-mail: prezydent@lublin.eu
, epuap: /UMLublin/stash, www.um.lublin.eu KD-SP-I.210.40.2015 Lub 15.06.2015 Bardziej szczegółowe doświadczenie we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miasta Bielsko-Biała Gliwice, 13.03.2014. Monitorowanie systemu
zarządzania bezpieczeństwem funduszy strukturalnych AGROTEC POLSKA SP. Więcej. Audyt funduszy strukturalnych Planowany czas wykładu: 45 min. Gospodarz: Marcin Wójtowicz. Kwalifikacje i doświadczenie sprawozdawcy: Wiarygodne Bardziej szczegółowo Kontrola systemów informatycznych
opiera się na systemach informatycznych ISACA Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Warszawa, 2010. Andrukiewicz Prezes KT nr 182 Systemy informacyjne ochrony informacji bardziej szczegółowe bezpieczeństwo informacji jednostki Marcin Dublaszewski rolę w kontroli systemu bezpieczeństwa
informacji Wolontariusz? Obowiązek? Dobrowolne monitorowanie obszaru bezpieczeństwa może wynikać ze standardowych rozwiązań auditSolutions do wymiany systemów informatycznych w sektorze publicznym, WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek przetwarzania informacji lub, bardziej szczegółowo,
kontrola procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji Szef: Anna Słowińska Audytor wewnętrzny Audyt wewnętrzny Definicja audytu wewnętrznego zgodnie z art. Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością Bardziej szczegółowo m.in 115 z 12.11.2011. Certyfikowany inspektor systemu Bardziej
szczegółowo, artykuł 833 UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO stanowi, że komisja powinna być Dariusz Chaładyniak MGR. Michał Wieteski Bardziej szczegółowy system kontroli wewnętrznej Kraśnickiego Banku Spółdzielczego Kraśnik Grudzień 2017 oraz system kontroli wewnętrznej organizacji 1
System określa kontrolę wewnętrzną 1. Dokładniej niż Bank Spółdzielczy, Polskie Towarzystwo Informacyjne w Warszawie, 2011. i kierownik działu Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów 22.05.2013 1 Agenda role manager Więcej szczegółów Warszawa Informatyka Szkoła Wyższa prezentacja w celu
ochrony dissa: Przykładowa polityka bezpieczeństwa informacji organizacji zaangażowanej w testowanie oprogramowania. Organizator: Dr Krzysztof Bardziej szczegółowo Wymagania prawne oprogramowanie oparte na przepisach Marzeny Kwaczyńskiej Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Zgodność (
zgodność) osiąga prawo, normy, wymagania Bardziej szczegółowe inspekcje zalecenia zgodności D banki spółdzielcze Warszawa, 22.10.2013 Zalecenie nr 22 Obszary technologii informatycznych i bezpieczeństwa w środowisku ICT banku powinny być przedmiotem bardziej szczegółowego programu
spotkania Szkolenie 21.02.2 UM Dąbrowa Górnicza Audytorzy i audytorzy JST bezpłatne szkolenia organizowane przez IIA Polska Circle Auditora AW JST Internal Audit Office UM Dąbrowa Więcej szczegółów Nowy model sprawozdania ograniczoną ilość zawartych w nim informacji. W dniu 1 maja 2008
r. Minister Finansów zastąpił ministra finansów posiedzeniem w dniu 15 maja 2008 r. z o.o. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w celu ochrony procesów biznesowych optymalizacji danych osobowych Zarządzanie ryzykiem to Co osiągnąć w akcjach bardziej szczegółowa kontrola spełnia
zalecenie D banki spółdzielcze zalecenia nr 22 Obszary technologii informatycznych i bezpieczeństwa w środowisku ICT bank powinien zostać poddany systematycznemu, bardziej szczegółowemu wprowadzeniu alternatywnych podejść do realizacji audytu bezpieczeństwa informacji we Wspólnej M.st
Nadzorczej M.st. Warszawa Bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnych zasad postępowania przetargowego 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klient może w każdej chwili przed upływem terminu składania ofert zmienić treść odpowiednich DOKUMENTÓW zawierających ISO 27001
w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda ISO 27001 Plusy i minusy Lokalizacja Systemów Bezpieczeństwa Bankowości bardziej szczegółowo Robert Meller, Modern Internal Control Spis treści: Autor said część I.
PODSTAWY Modern Audyt wewnętrzny Rozdział 1. Podstawy kontroli 1.1. Historia i pochodzenie inspekcji 1.2. Struktura przygotowania egzaminów Cisa Certified Information Systems Auditor (CISA) jest uznanym na świecie certyfikatem kompetencji zawodowych, Unia Europejska, Polska i USA.- Jest
bardziej szczegółowy Autor: Artur Lewandowski Promotor: Dr. Krzysztof Różanowski przegląd i porównanie norm bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz z bardziej szczegółowym zarządzanie bezpieczeństwem informacji norm
prawnych i norm dr. Grażyna Ożarek UKSW, listopad 2015 Warszawa Dr Grażyna Ożarek zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy Bardziej szczegółowo Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Mykanowie, działając zgodnie z postanowieniami zalecenia KNF, został opisany
bardziej szczegółowo przez Bank Spółdzielczy Mykanów (Bank). określić wartość zamówienia publicznego: Kontrola bezpieczeństwa i przygotowanie certyfikacji pli SYSTEM CBD Drogi, Biuro Komunikacji Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której kupujący udostępnia specyfikację
odpowiednich warunków : www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Zewnętrzny audyt projektu o nazwie Podkarpack System Informacyjny Bardziej szczegółowy 1 2014-09-15 14:06 Adres strony internetowej, pod którą klient podaje specyfikację podstawowych warunków technicznych: www.gitd.gov.pl
Warszawa: Projektowanie i wdrażanie systemu bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo, wsparcie partnerskie Izby Rzeczoznawców PTI w zakresie IX INFORMATIKa oraz administracji ICT Tomasz Szatkowski POMERANIA I KUJAW 15 / 16.06.2016 ISACA Warszawa Rozdział Konsekwencje wyroku
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezpieczeństwa informacji 2 Warszawa, w 2015 r. Cele systemu kontroli wewnętrznej Bank Spółdzielczy w Leśnicy posiada bardziej szczegółowy system kontroli ochrony danych osobowych do dnia 31 grudnia 2015 r. Problemy z interpretacją Bardziej szczegółowo
w szczegółowym harmonogramie dnia kursu oraz w ochronie danych osobowych uczestników zapisy 09.09.05 O oczekiwaniach szkolenia i kwestiach, na które autor 13 Foreamne s. 15 I. PODSTAWY NOWOCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Fundusze audytoryjne, 25 1.1. Historia i początki
audytu, 27. Struktura książki Bardziej szczegółowo 17. Bank Spółdzielczy GRODKÓW-ŁOSIÓW z 11.07.2018 r. z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztan 18 System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego bardziej szczegółowo Artykuł 3 Umowy otrzymuje brzmienie: Wspólna 2/4 00-926
Warszawa II. Temat Bardziej szczegółowo usługi audytu i bezpieczeństwa informacji Warszawa 2013 Strona 1 AUDYT I SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis treści 1 O nas pointas.com.pl 2 Personel i kwalifikacje 3 Audyty i porady Nosek bardziej szczegółowo (Narzędzie
oceny systemu efektywnego monitorowania) Stworzony przez Bożenę Grabowską Bogdan Rajek Anna Tkacz Yk Urząd Miasta Częstochowa Dziękujemy za współpracę z uczestnikami samorządu INOWA GROUP: Mbank S.A. bardziej szczegółowy opis systemu kontroli wewnętrznej jest jednym z
elementów systemu zarządzania Bankiem, system kontroli wewnętrznej, który wspiera organizację w wydajnym i wydajnym funkcjonowaniu procesów biznesowych. Więcej szczegółów, Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych Warszawa, 2015. Zapytamy Wrocławskie Kąty bardziej
szczegółowo 17.03.2017. , Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocław zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie Doradztwa Baker TILLY POLAND Weryfikacja systemów wewnętrznych Niezależny członek baker tilly international baker tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland
Consulting oferuje bardziej szczegółowe usługi w zakresie kontroli zarządzania terenem na podstawie komunikatów nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku. System, proces, Bardziej szczegółowo System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego Gogolin I cele i system kontroli
wewnętrznej organizacji 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej Bank spółdzielczy Gogolin ma system Bardziej szczegółowy katalog szkoleń 2014 spis treści firmy ... 3 SZKOLENIE ... 5 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (szkolenia kwalifikowane) ... 5 Warsztaty zarządzania
bardziej szczegółowymi wynikami analizy skutków AW.1721.1.2014.RŚ Starostwa Powiatowego Kluczbork Katowicka 1, 46-220 (nazwa i adres jednostki administracji publicznej, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Bardziej szczegółowo, zgodnie z art.
Przepisy ogólne 1 Zasady systemu kontroli Bardziej szczegółowy opis systemu kontroli wewnętrznej Nest Banku S.A. w dniu 20.11.2017 r., z siedzibą w Warszawie. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru wykonawców prowadzonych bardziej szczegółowo harmonogram kursu I -
WPROWADZENIE do rejestracji danych osobowych uczestników zapytamy o Państwa oczekiwania dotyczące szkoleń i pytań, 25 lipca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza bardziej szczegółową rejestrację szkolenia CGAP (Certified Government) w
Santander Consumer Bank S.A. I. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest 1 opis systemu kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej jest częścią systemu zarządzania działa bardziej szczegółowo Strategia DZIAŁU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM IT i polityka bezpieczeństwa systemów
informatycznych wykład Aleksander Poniewierski 1 Prezentacja planu Informacje o firmie Bezpieczeństwo kierownictwa firmy Bardziej szczegółowo 1 QUO VADIS.. B? D zalecenie dlaczego? Silne fundamenty to dynamiczny rozwój. Wdrożenie jest rzeczywistością. 2 Decydujący czynnik sukcesu
biznesowego. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia) Bardziej szczegółowo, system kontroli wewnętrznej Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu, który uczestniczy w systemie ochrony współpracy Stowarzyszenia BPS I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej 1
Cele systemu kontroli W szczególności zintegrowany system zarządzania Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Informacyjno-Informacyjne II Śląska Konwencja Informacyjno-Samorządowa Szczyrk, Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania kontroli
w organizacjach, z którymi PLUS BANK S.A. zawarła spis outsourcingu treści: Rozdział I... 3 PRZEPISY OGÓLNE... ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ II... 6 AUDYT INSTYTUCJONALNY PRZEPROWADZONO Bardziej szczegółowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
Warszawa (nazwa i adres jednostki administracji publicznej, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansowego Bardziej szczegółowy system kontroli wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia
nadzorowanie działalności banku. System audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowy Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl rodzaj audytu audytu audytu audytu operacyjnego audyt personal audit management communication audit In more detail, see article 45 of the Rector of the Gc. Karta kontroli
wewnętrznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1 1. Karta kontroli wewnętrznej Bardziej szczegółowe informacje na temat wdrażania art. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W systemie ochrony W szczególności BAKER
TILLY POLAND CONSULTING KNF Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracji w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego Niezależny członek Baker Tilly International Bardziej szczegółowo 52/2017 Uchwała Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z Białego banku,
załączona do uchwały z dnia 28.12.2017 r. System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego Banku Spółdzielczego I i organizacja systemu kontroli wewnętrznej bardziej szczegółowo bank spółdzielczy BANK WOŁBROM system kontroli wewnętrznej Bank Spółdzielczy WOLBROM opracował i
wprowadził system kontroli wewnętrznej, biorąc pod uwagę fakt, że działa w systemie Bardziej szczegółowy opis systemu kontroli wewnętrznej banku spółdzielczego SiemiatycZach I. Cele systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego Siemiaty, który został opracowany bardziej szczegółowo w
Systemie Kontroli Zarządzania SKZ 23. InfoTRAMS 1 Agenda Najważniejsze niezależne certyfikaty branżowe w zakresie bezpieczeństwa informacji Zakres tematyczny i bardziej szczegółowo Standaryzacja bezpieczeństwa informacji J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień 2010 Plan wycofania Ogólny model
bezpieczeństwa Jak przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem Bardziej szczegółowy Warszawa, W dniu 10 maja 2016 r. 20. z o.o. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w celu ochrony optymalizacji danych osobowych procesów biznesowych w ramach
przygotowań do egzaminu certyfikat CISA (Certyfikowany bardziej szczegółowo system kontroli wewnętrznej banku spółdzielczego Śląskiego ZąBkowice I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach
SpółdzielczyCh Konkretnie: Nauczyciel wszystkich praktyk. Juliusz Cezar skuteczne i skuteczne zarządzanie ryzykiem 1. Beneficjenci szefów, przedstawicieli, audytorów wewnętrznych i innych pracowników Działu SZKOLENIA szczegółowo jak skutecznie wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem
informacji Katowice 25 czerwca 2013 r. Agenda w sprawie tego, co oprzeć na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak zrealizować projekt w celu bardziej szczegółowego wdrożenia Rozporządzenia Nr 9 Ministra Cyfryzacji 1) ... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego
Ministerstwa Cyfryzacji, art. Przepisy ogólne 2. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej 3. Funkcja sterowania 4. Bardziej szczegółowo budżet na 2009 r. dotyczący finansów publicznych przewiduje bardziej szczegółowe sprawozdanie z roku budżetowego 2009. Ustawa z 2004 r. Kmiecie 1 / tel.
17 2243009, 17 2244057 / fax. 17 2250660 / www.bszolynia.pl / konsultant@bszolynia.pl Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Handlu Narodowego Więcej Szczegółów
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