
Krajowe Stowarzyszenie 
Ochrony Informacji Niejawnych

Hotel SPA Toporów

Informacje organizacyjne

1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu w dniu 11.06.2019 r. do godz. 13.00. 
Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00, a zakończenie 13.06.2019 r. ok. godz. 14.00.

2. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby:
• 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
• 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie, zakwaterowanie.
Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych  
są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

3. Preferencyjne zniżki:
• członkowie KSOIN - 5%,
• uczestnicy szkoleń z 2018 i 2019 r. - 5%,
• uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 10%,
• uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 15%.
Zniżki nie sumują się.

4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kongresu  
na adres biuro@ksoin.pl, faksem - nr tel. 32 206 46 01 lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego  
na stronie kongresochronyinformacji.ksoin.pl. 

5. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach,  
nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 przed rozpoczęciem zajęć  
(nie dotyczy sfery budżetowej).

6. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie  
na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona  
na 3 dni robocze przed rozpoczęciem obrad nie zwalnia od zapłaty.

7. Miejsce Kongresu: Hotel SPA Toporów, ul. Środkowa 167a, 34-405 Białka Tatrzańska.
8. Dane organizatora: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 40-127 Katowice,  

Pl. Grunwaldzki 8-10, NIP: 634-25- 59-104, REGON 278336546, e-mail: biuro@ksoin.pl,  
tel. 32 206 46 00, fax 32 206 46 01.

pieczątka firmy/urzędu, nr NIP miejscowość, data

lp imię i nazwisko stanowisko telefon / fax e-mail

Karta zgłoszenia uczestnictwa 
XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Rezerwuję pokój ……..… osobowy. Deklaruję wpłatę kwoty w wysokości ........................... zł netto  
(+23% VAT / zwolnienie z VAT - niepotrzebne skreślić).

podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

XV Kongres 
Ochrony Informacji 

Niejawnych, Biznesowych 
i Danych Osobowych

11 – 13/06/2019
Białka Tatrzańska

kontakt do organizatora
+48 32 206 46 00

biuro@ksoin.pl

Kongres wpisany do oficjalnych Narodowych Obchodów 
Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

ustawy o ochronie 
informacji niejawnych



XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi 
i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych 
i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej 
wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag 
i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania 
pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organi-
zacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa 
informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy 
i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyj-
nych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów 
administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów 
ochrony, Inspektorów Ochrony Danych, dyrektorów i pracowni-
ków pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT,  
a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku ze stuleciem ochrony informacji niejawnych, 20-leciem 
uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, 20-tą 

rocznicą przystąpienia Polski do NATO oraz wdrożeniem RODO 
i krajowego prawa ochrony danych osobowych tegoroczne 

obrady będą miały wyjątkowy charakter.

Dodatkowe informacje o Kongresie na stronie  
kongresochronyinformacji.ksoin.pl
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Kongres jest najważniejszym  
i najbardziej prestiżowym  
przedsięwzięciem w Polsce  
odbywającym się nieprzerwanie  
od 2005 roku, mającym istotne znaczenie  
i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa,  
firm, instytucji i obywateli.

20-lecie uchwalenia ustawy o ochronie informacji 
niejawnych.

20 lat Polski w NATO to fundament naszego bezpieczeństwa.
Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa 
informacji.

Rola i znaczenie pionów ochrony informacji niejawnych w jednostkach 
organizacyjnych.

Kancelarie tajne i niejawne – aktualne regulacje prawne, praktyczne 
aspekty.
Informacje prawnie chronione w biznesie (tajemnica przedsiębiorstwa, 
handlowa i giełdowa).
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE).
Jak wdrożyliśmy/wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i pierwsze 
doświadczenia.
Sesja tematyczna nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO 
i nową ustawą.
Cyberzagrożenia dla funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo 
obywateli.
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – operatorzy usług kluczowych 
i dostawcy usług cyfrowych.
Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary.
Sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych w zarządzaniu 
bezpieczeństwem obiektów. 
Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 i oczekiwane 
5G w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych 
osobowych.
Techniki technologie zapewniające ochronę 
/ zdobywanie informacji.
Dlaczego jesteśmy podsłuchiwani / inwigilowani? Czy 
jesteśmy mniej czy bardziej bezpieczni?
Debata na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony 
informacji i danych osobowych.


