TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM – data security management
p o ř á d á
Akademii ICT managementu

Digitální služby
v moderním světě a specifika průkaznosti
Kurz:

1. června 2021

NEJBLIŽŠÍ KURZY
4. 5. 2021 – KYBERBEZPEČNOST

Cílem kurzu:
 Ukázat rozdílnost právního, compliance

a technického pohledu na příkladu moderní
digitální služby, vysvětlit si požadavky
legislativy a bezpečnosti a jejich vhodné
naplnění v praxi. A to vše tak, aby v případě
budoucího řešení potřeby dokazování
u soudu jste byli připraveni.

Kurz je určen pro:
 management
 ředitelé IT
 ředitelé bezpečnosti
 firemní právníky
 manažery IT projektů

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity
pro získání certifikátu
„Certifikovaný Manager ICT“
(Certified Manager of ICT – CMICT).

„Povinnost ze zákona – dobrá pro všechny“

11. 5. 2021 – DevOps – „Kdo chvíli stál, stojí opodál.”
18.–19. 5. 2021 – Strategie ICT v 21. století II.
„Budování hodnoty ICT – lidé a peníze“

25. 5. 2021 – Digitální transformace

„Vítejte v džungli digitální transformace – nástroje a metody“

1. 6. 2021 – DIGITÁLNÍ SLUŽBY
v moderním světě a specifika průkaznosti

8. 6. 2021 – Umění řízení služeb
aneb SLA v praxi – „Důvěřuj, ale prověřuj“
Proč Akademie ICT managementu?
Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné
straně se od CIO (Chief Information Officer) očekává
schopnost komunikovat s vrcholovým managementem
a obchodními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů (ICT enablement and alignment), na druhé straně statutární orgány předpokládají, že CIO je
manažer orientovaný na efektivní řízení ICT provozní
továrny (ICT management and control). Kombinace
těchto dvou požadavků klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky. Po mnoha letech strávených
v ICT oblasti a nejen v ní se skupina sdružená kolem
TATE International a časopisu Data Security Management rozhodla usnadnit současnému CIO plnění jeho
dvojrole systémem vzdělávacích kurzů vycházejících
z dlouholeté světové i lokální praxe.

DIGITÁLNÍ SLUŽBY V MODERNÍM SVĚTĚ A SPECIFIKA PRŮKAZNOSTI
Datum kurzu: 1. června 2021

Počet kreditů: 8

08:15–08:30

Registrace účastníků

08:30–10:00

Digitální služby v moderním světě
 Rozebrání typizované služby nabízené přes internet, procesní a architektonický rozpad
 Identifikace problematických míst z pohledu dokazování
 Rozdílné požadavky a kontexty vnímání na příkladu typizované služby
 Proč musíme vědět, co se dělo

10:00–10:15

Přestávka na kávu

10:15–11:45

Digitální služby v moderním světě – právní stránka
 Druhy a rozdíly identit, co je podpis z pohledu práva, překryvy kompetencí
 Vysvětlení různých pohledů, potřeb a požadavků zúčastněných stran
 Co říká a požaduje relevantní legislativa, pokud vůbec taková existuje
 Zajímavé případy z praxe a soudních řízení

11:45–12:45

Přestávka na oběd

12:45–14:00

Co se dělo aneb log management
 Co říká a požaduje relevantní legislativa, pokud vůbec taková existuje
 Možné přístupy k logování a záznamu událostí
 Mapování potřeb na testovací službu
 Jaký je aktuální stav logovacích technologií na trhu
 Představení nejpoužívanějších přístupů k log managementu
 Detekce a hodnocení incidentů

14:00–14:15

Přestávka na kávu

14:15–16:00

Elektronická identita aneb IDM
 Záruky na příkladu typizované služby
 Nařízení eIDAS a úrovně důvěry
 Tokeny, druhý faktor a co jím není
 Jaký je aktuální stav IDM technologií na trhu
 Představení nejpoužívanějších přístupů k řízení identit
 SoD aneb potřebná hygiena

16:10–16:20

Ukončení kurzu

L E K T O Ř I
Radek Beneš
Radek spojuje zejména svět technologií se světem lokálního
a evropského práva. Jako jmenovaný soudní znalec v oborech Kriminalistika, se specializací bezpečnost a ochrana
dat, počítačová a informační kriminalita, dále Kybernetika,
výpočetní technika, se specializací na technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochranu
dat, a v neposlední řadě i jmenování v oboru Ekonomika,
ceny a odhady, se specializací na software, produkty a služby
informačních technologií.

Jiří Slabý
Ex-konzultant těch největších společností IT světa (IBM, Deloitte) toho času zakladatelem a ředitelem firmy SECURU, která
se zaměřuje na poradenství a projekty v oblastech kybernetické a informační bezpečnosti, ochrany osobních údajů a problematikou připravenosti na mimořádné situace. Celý život
zasvětil světu IT a to zejména aspektům bezpečnosti. Specializuje se na bezpečnostní technologie, penetrační testování,
detekci a řešení bezp. incidentů a ochranu dat.

Karel Budka
Advokát a vedoucí právního oddělení skupiny společností
Invia Group CEE, zodpovědný ze právní agendu největší středoevropské online cestovní agentury, působící v ČR/SK/HU/PL.
Karel se velkou část svého profesního života se zabývá právními aspekty podnikání v online prostředí v tomto regionu, a to
od procesu kontraktace, compliace, až po veřejnoprávní regulaci distribuce nejrůznějších produktů a služeb, a to včetně
interakce s lokálními dozorovými úřady.

DIGITÁLNÍ SLUŽBY V MODERNÍM SVĚTĚ A SPECIFIKA PRŮKAZNOSTI
P Ř I H L Á Š K A
Termín:
1. června 2021

DIGITÁLNÍ SLUŽBY
v moderním světě a specifika průkaznosti

Společnost:		

Oblast podnikání:

Adresa:		PSČ:

Město:

IČ:

DIČ:

Jméno:

Příjmení:		

Titul:

Funkce:

Telefon:		

Fax:

E-mail:

Předplatitel DSM: ne q ano q č. předplatitele:
Zúčastním se: kurzu q workshopu q

Zálohovou fakturu: ne q ano q

Účastnický poplatek ve výši
Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o.
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.
Dne: 				Podpis: 					Razítko:
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: aict@tate.cz nebo využijte možnosti registrace na www.tate.cz.

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM - data security management,
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 737 215 220, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu

11.500 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 8 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 8.
Workshopy jsou součastí všech bloků.

Místo
konání:
bude upřesněno

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně
jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je
storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení:
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání.
Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí
být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

