INVITATION

OPLÆGSHOLDERE
David Ulrik Kristensen
De fleste der har haft perifer berøring med persondataområdet de seneste år, har nok bemærket, at vi fra den 25.
maj 2018 begyndte at skulle passe ekstra på oplysninger
om kunderne, medarbejderne eller borgerne.
Konkret stiller databeskyttelsesforordningens artikel 32
krav om, at der til beskyttelse af personoplysninger skal
indføres ”passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger”. Den formulering ligger der mere i, end man måske
ved første øjekast skulle tro. Kravet om en risikobaseret
tilgang gør, at det forsat vil være vigtigere at sammentænke kravet om behandlingssikkerhed i artikel 32 med de
klassiske dyder indenfor informationssikkerhed.
Dennis B. Ellebæk
Dennis er professionel white-hat hacker og har over 20 års
erfaring inden for it, netværk og sikkerhed. Som white-hat
hacker bryder han ind i virksomheder ved at finde de svage punkter i deres it- og cybersikkerhed. Det hele er for at
simulere konkrete angreb mod virksomhedernes forsvar.
Alt er aftalt på forhånd, og kunden ved altid hvad Dennis
og hans team vil udsætte virksomheden for.
Dennis vil vise hvor let det er at få adgang til et offers data,
og hvordan han gør. Han vil vise hvilke ”redskaber” hackere
bruger. Dennis vil komme ind på hvordan virksomhederne
og deres medarbejdere kan fokusere mere på cybersikkerhed i hverdagen, og hvilke tiltag moderne cyberforsvar
bør bestå af.

Europæisk Cybersikkerhedsmåned
Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og informations og - kommunikationstjenester er og bliver en større del af alles
hverdag og arbejdsliv. Derfor skal der fokus på at være med til at
beskytte sig selv og virksomhederne bedre imod cyberkriminelle og
andre, der forsøger at misbruge digitale oplysninger og data.
Oktober måned er national cybersikkerhedsmåned. Digital sikkerhed
er alles ansvar og det handler om at brede budskabet så flere danskere
får en mere sikker digital adfærd.
Prueba Cybersecurity har i samarbejde med Event House sammensat
et spændende program, som vil give dig et indblik i, hvordan virksomheden kan arbejde mod bedre cybersikkerhed og mere bevidsthed om
de digitale fodspor, som vi alle sætter.

Tid og sted

Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 15.00-17.00 på STOK Emballage,
Erik Stoks Allé 4, 5550 Langeskov.

Program
Kl. 15.00 -15.05: Velkomst ved Martin Frederiksen og Dennis B. Ellebæk
Kl. 15.05 -15.45: Behandlingssikkerhed ved DPO David Ulrik Kristensen

Skal vi sørge for en plads til dig?
Ønsker du at deltage i arrangementet, så hører vi
gerne fra dig. Det er gratis at deltage.
Bemærk foredragene foregår på dansk.
Tilmelding senest fredag d. 18. oktober 2019
Til Karin Frederiksen, karin@event-house.dk

Kl. 15.45 -16.00: Pause
Kl. 16.00 -16.30: En hackers bekendelser ved white-hat hacker Dennis B. Ellebæk
Kl. 16.30 -16.45: Hvad gør vi, når vi bliver ramt?
Kl. 16.45 -17.00: Afrunding og spørgsmål
PRUEBA
CYBERSECURITY

