PROGRAM 10.4
Informacijska varnost na delovnem mestu, e – izobraževanje
Namenjen:

Vsem zaposlenim v bankah in leasing družbah, ki morajo skrbno upravljati s podatki,
uporabljajo osebni računalnik oz. informacijsko tehnologijo.

Cilji:

Povečati informiranost zaposlenih o pomembnosti informacijsko varnostne kulture
v podjetju in tako doseči pri vseh zaposlenih tisto raven varnostne kulture, ki
onemogoča ogrožanje ali zlorabo informacij in informacijske tehnologije oz v čim
večji meri zmanjšuje tveganja na tem področju. Udeleženci programa bodo spoznali:
•
•
•
•
•

Vsebina:

nevarnosti, ki ogrožajo informacije in informacijsko tehnologijo,
varnostno politiko v podjetju (skladnost z SIST ISO/IEC 27001),
lastno odgovornost pri ravnanju z informacijami in informacijsko tehnologijo,
pomen javljanja incidentov,
primere dobre prakse

Varnostna kultura
•
•
•
•

Fizična varnost
Dostop do informacijskih sistemov
Uporaba gesel
Preprečimo socialni inženiring

Primerna raba računalnika
•
•
•
•

Virusi
Delo z elektronsko pošto
Najpogostejši grehi pri uporabi interneta
»Domači internet«

Obseg informacijske varnosti
•
•
•

Pomen varovanja informacij
Informacijska varnostna politika
Zakonodaja v Sloveniji…

Metode:

e-izobraževanje, možnost naslavljanja vsebinskih vprašanj mentorju, preverjanje
znanja

Termin izvedbe:

19. – 31. avgust 2020. Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur dnevno,
vse dni v predvidenem terminu.

Trajanje učenja:

Predviden čas učenja cca 3 pedagoške ure, odvisno od predznanja udeleženca.

Potrebna oprema Za učenje udeleženci potrebujejo računalnik in internetno povezavo. Osebno

uporabniško ime in geslo ter vse ostale napotke glede poteka izobraževanja, bodo
udeleženci prejeli na dan pričetka programa na e-naslov.
Preizkus znanja:

Ob zaključku programa kandidati opravijo preizkus znanja. Program je uspešno
zaključen, ko udeleženec predela gradivo in uspešno opravi preverjanje znanja.

Potrdilo:

Kandidat pridobi potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki si ga lahko natisne in
posreduje pristojnim službam.
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Kotizacija:

38,00 EUR + ddv, poravnate po prejemu računa. V kotizacijo je vključena možnost 2kratnega opravljanja preizkusa znanja.

Prijave:

do 12. avgusta 2020 oziroma do zapolnitve skupine preko prijavnice na spletni strani
Združenja bank Slovenije. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave sprejemamo
prav tako do 12. avgusta 2020, v primeru nepravočasne odjave bomo zaračunali
celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena, priimka in enaslova udeleženca, popravek tekom izobraževanja in na potrdilu se zaračuna 10,00 €
+ ddv. Pri večjem številu kandidatov iz iste institucije, kandidate lahko prijavijo
strokovne službe, ki so pridobile status prijavitelja (za info pošljite sporočilo na
ic@zbs-giz.si). V tem primeru strokovne službe prijavljene obvestijo še pred pričetkom
izobraževanja, da so napoteni na e-izobraževanje v organizaciji Izobraževalnega
centra ZBS in sporočilo pošljejo v vednost na ic@zbs-giz.si.

Opomba:

Za zaključene skupine je gradivo možno prilagoditi z internimi pravilniki in navodili
institucije.

Informacije:

Za dodatna pojasnila smo na voljo na ic@zbs-giz.si
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