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OFERTA
dotycząca realizacji
szkolenia e-learning na temat:

„ Cyberbezpieczeństwo i Zasady
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”
w strukturach Banku Spółdzielczego

I

Zakres i cel e-szkolenia
Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane merytorycznie na podstawie:
 Dokumentu pt.; „Zasady Cyberbezpieczństwa w strukturach Banku Spółdzielczego”
opracowanego przez Pana Mariusza Gondka Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa
Systemów Informatycznych Banku Polskiej Spółdzielczości
 w oparciu o Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczństwa z dnia 5 lipca 2018 r
 oraz materiały przygotowane przez ekspertów Wirtualnej Internetowej Akademii
Biznesu i Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.
Celem e-szkolenia jest zapoznanie Kadry i Pracowników Banków Spółdzielczych
z zasadami bezpieczeństwa oraz z zachowaniem tych zasad, obowiązków i wymagań
wynikających z obowiązujących w Europie i Polsce regulacji dotyczących Cyberbezpieczństwa.
Szybki rozwój technologii informatycznych wiąże się też z wieloma wyzwaniami, które mają
przed sobą Banki Spółdzielcze i muszą je spełniać w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa zarówno danych klientów oraz wielu innych poufnych informacji.

Poniżej prezentujemy zagadnienia, które obejmuje program e-szkolenia:

I

Krajowy System Cyberbezpieczeństwo

II

Ogólne zasady cyberbezpieczństwa

III

Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego
a.

wprowadzenie i podstawy prawne

b.

podstawowe definicje

c.

klasyfikacja informacji

d.

zasady bezpieczeństwa

e.

zagrożenia – przykłady

f.

sposoby ochrony przed cyber-zagrożeniami

Oferowane e-szkolenie w przejrzystej formie przekazuje najważniejsze informacje
i pomaga zdobyć wiedze niezbędną w zakresie Cyberbezpieczeństwa, dodatkowo
w każdym z modułów zawarte są elementy interakcyjne tj. ćwiczenia czy autotesty
do rozwiązania, oraz test końcowy. E-szkolenie zawiera również dużo praktycznych
przykładów naruszenia zasad cyberbezpieczństwa.
E-szkolenie zostało też udźwiękowione po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić ważne
informacje, które chcemy Państwu w e-szkoleniu przedstawić.
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Realizacja e-szkolenia
E-szkolenie udostępniane jest na platformie e-learningowej WIAB przez okres
dwóch tygodni dla każdego uczestnika w ramach ustalonego terminu.
Każdy uczestnik ma zapewniony stały dostęp on-line przez 24 h/dobę
i elastycznie w dogodnym dla siebie czasie może uczestniczyć
w e-szkoleniu, bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne
co wiąże się z uzyskaniem dodatkowych oszczędności dla Banku.
Każda ze zgłoszonych osób otrzyma swój indywidualny kod dostępu do platformy
wraz z instrukcją korzystania z programu i zasadami zaliczenia e-szkolenia.
Po ukończeniu e-szkolenia na wymaganym poziomie, każdy z uczestników otrzyma
certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

III

Koszt e-szkolenia

Koszt realizacji szkolenia wynosi tylko

150 zł

od osoby

Koszt szkolenia obejmuje:


dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie



pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu



wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania



wydłużony termin realizacji dla osób, które nie zdążą ukończyć e-szkolenia
w wyznaczonym terminie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów



elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i odesłać załączoną

KARTĘ ZGŁOSZENIA

Proponowane terminy realizacji e-szkolenia są zamieszczone w karcie zgłoszenia,
natomiast istnieje możliwość dostosowanie innego zaproponowanego przez Bank
terminu realizacji.
Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Tel: 22 754 67 80 lub 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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