Trendy v internetové bezpečnosti
11. března 2015 / 9:00 / ČSOB Inspirace Jungmannovo náměstí 767/6, 110 00 Praha 1

Program akce
Hlavní blok
8:40 - 9:00

Registrace účastníků
Přijďte včas a dejte si s námi ranní kávu.

9:00 - 9:10

Úvodní povídání
Petr Koubský - Deník N

9:10 - 9:30

Kybernetická bezpečnost – na startovní čáře
Pavel Hejl - Bird & Bird
Nový zákon už máme, co nás v roce 2015 čeká a nemine?

9:35 - 9:55

Zákon o kybernetickej bezpečnosti: netýka sa aj Vašej organizácie?
Zuzana Duračinská - CZ.NIC
Po nadobnutí účinnosti Zákona o kybernetickej bezpečnosti vznikli časti organizácií povinnosti voči jednému z vrcholových
bezpečnostných týmov. Pod CSIRT.CZ, ktorý plní úlohu národného CERT týmu, spadla značná časť povinných osôb. Počas
prezentácie sa bližšie pozrieme ako na ich povinnosti, tak na zmeny, ktoré Zákon priniesol vrcholovým týmom.

10:00 - 10:20

Jak Deutsche Telekom přistupuje k problematice IT bezpečnosti
Ivo Pastucha - T-Mobile Czech Republic
Přednáška přináší pohled na trendy v oblasti IT bezpečnosti a jak s nimi pracuje skupina Deutsche Telekom ve svém
vnitřním prostředí. Dnes je nutné klást důraz na strategii bezpečnosti. Nesmí se zanedbat ani její implementace spolu s
návazností na další technologie a byznysové funkce v korporátním prostředí.

10:25 - 10:45

Bezpečnost podnikových mobilních aplikací
Aleš Teska - TESKALABS
Mobilní aplikace se po úspěšné invazi do našich osobních životů staly take novým IT standardem v pracovním prostředí.
Přínosy, které mobilní svět pro podniky nabízí, jsou bohužel ruku v ruce spojeny s bezpečnostními riziky. Tato přednáška
poskytne úvod do této problematiky, přehled základních bezpečnostních aspektů typické podnikové mobilní aplikace,
nejběžnějši způsoby útoku na tyto aplikace a přehled způsobů obrany.

10:50 - 11:10

Odvrácená strana bezpečnosti
Petr Medonos - Etnetera
Jste si jistí, že je vaše síť opravdu bezpečná? Investujete ve vaší organizaci nemalé prostředky do ﬁrewallů nové generace,
SIEM nebo IPS systémů? Jsou tyto systémy účinné proti dnešním hrozbám? Pojďme se podívat do oblastí, kterým ne vždy
věnujeme dostatečnou pozornost.

11:15 - 11:45

Panelová diskuse
Zuzana Duračinská - CZ.NIC, Pavel Hejl - Bird & Bird, Petr Medonos - Etnetera, Ivo Pastucha - T-Mobile Czech Republic,
Aleš Teska - TESKALABS
Na závěr akce budete mít možnost zeptat se na cokoliv, na co v přednáškách nepřišla řeč. Budeme si společně povídat o
bezpečnostních hrozbách, o tom, jak se bránit cíleným útokům a jaká opatření by měla zabránit zneužití nebo dokonce
okradení. A to ať už jste jednotlivec, ﬁrma, provozovatel webu nebo státní úřad. Aby bylo spektrum široké, posadíme vedle
sebe analytičku bezpečnostního týmu, odborníka na právo internetové bezpečnosti a zástupce ﬁrmy - uživatele internetu.

11:45 - 12:30

Závěrečný networking

