INFORMACIJSKA VARNOST
Z VIDIKA ZAPOSLENIH
Sleherna organizacija potrebuje med drugim tudi celovit sistem
vodenja varovanja informacij, ki med drugim vključuje tudi
upravljanje s človeškimi viri.
Seminar je namenjen prepoznavanju pomena informacijske
varnosti in ranljivosti, ki jim je na vseh nivojih človeških virov,
predvsem zaradi človekovih psihosocialnih značilnosti, danes
izpostavljena vsaka organizacija.

PROGRAM
9.00-9.30 Prihod udeležencev
9.30- 10.15
INFORMACIJSKA VARNOSTNA
KULTURA
prof. dr. Branko Lobnikar,
Fakulteta za varnostne vede

10.15- 11.00
SPREMINJANJE PERCEPCIJE
ZAPOSLENIH ZA DVIG
VARNOSTNE KULTURE
mag. Dragan Knežević,
AlterArs d.o.o., Zagreb
(predavanje bo potekalo v hrvaškem
jeziku, predstavitve bodo pripravljene v
slovenskem jeziku)

- Konceptualni okvir informacijske varnostne kulture
- Dimenzije ogrožanj sodobne varnosti
- Organizacijski vzroki za pomanjkljivo varnost
- Ključni indikatorji pozitivne informacijske varnostne kulture
- Upravljanje informacijske varnostne kulture z vidika
izboljšanja varnostnega vedenja ljudi

- Potreba po varnosti in percepcija ne-varnosti
- Odgovornost posameznika & odgovornost organizacije
- Proaktivnost floskul ali pragmatičnost pristopa
- Percepcija scenarija tveganj in strahu
- Razumevanje potrebe po izpolnjevanju varnostnih ukrepov

Organizacija: Ven iz digitalnega sveta, so.p. v sodelovanju z Društvom kadrovskih delavcev Posavje
e-naslov: pr@no-digital-noise.com

11.00- 11.45
INFORMACIJSKA VARNOST IN
VAROVANJE PODJETJA Z VIDIKA
ZAPOSLENIH
prof. dr. Branko Lobnikar,
Fakulteta za varnostne vede

11-45- 12.15

- Zaposleni in informacijska varnost
o Vloga zaposlenih pri zagotavljanju informacijske
varnosti
o Zmanjšanje tveganj, povezanih z zaposlenimi
o Varnostni postopki pred, med in po zaposlitvi
o Nadzor nad zaposlenimi (IKT)
- Varnost zaposlenih
o Kadrovska politika
o Preverjanje zaposlenih
o Usposabljanje s področja varnosti
- Pravni vidiki zagotavljanja zasebnosti na delovnem mestu
o Zakonodajne in konvencijske določbe
o Sodne prakse na tem področju
- Dobre prakse na področju zavarovanja zaposlenih
o Omejevanje zasebnosti zaposlenih
o Nadzorovanje svetovnega spleta
o Nadzorovanje telefonskih klicev
o Izjava o zaupnosti

ODMOR

12.15- 12.45
SOCIALNI INŽENIRING
prof. dr. Igor Bernik,
Fakulteta za varnostne vede

- Zakaj izkoriščamo človeško naravo?
- Opredelitev življenjskega cikla socialnega inženiringa
- Motivi socialnega inženiringa
- Tehnike socialnega inženiringa
- Tehnike, ki ne zahtevajo tehničnega znanja:
o Socialni inženiring ob pomoči telefona
o Spletni brskalniki in družabna omrežja
o Gledanje čez ramo
o Brskanje po smeteh
o Neposredni pristop
o Nemočen uporabnik
- Kako se ubraniti pred socialnim inženiringom?

Organizacija: Ven iz digitalnega sveta, so.p. v sodelovanju z Društvom kadrovskih delavcev Posavje
e-naslov: pr@no-digital-noise.com

12.45- 13.45
ZASEBNOST NA DELOVNEM
MESTU
mag. Tanja Slak, državna nadzornica za
varstvo osebnih podatkov,
Informacijski pooblaščenec Republike
Slovenije

13.45-14.15
VLOGA DETEKTIVA PRI
UGOTAVLJANJU KRŠITEV
Bernarda Škrabar,
zasebna detektivka

- Pravno varstvo zasebnosti
- Zbiranje osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem nadzora nad
delavci s strani delodajalca
- Nadzor nad uporabo svetovnega spleta in elektronske pošte
na delovnem mestu
- Nadzor prometnih telefonskih podatkov na delovnem mestu
- Nadzor s pomočjo naprav GPS
- Pravna ureditev zasebnosti v Sloveniji
- Kršitve zasebnosti na delovnem mestu
o Nadzor komunikacij
o Video nadzor
o Kadrovske evidence
o Pristopna kontrola
o Druge evidence, ki jih vodi delodajalec
- Varovanje zasebnosti pred, med in po zaposlitvi
- Oblike dela detektivov
- Detektivova upravičenja
- Detektivske prepovedi
- Detektiv za poslovne poizvedbe:
o Kontrola upoštevanja konkurenčne prepovedi in
konkurenčne klavzule
o Analiza učinkovitosti zaposlenih pri delu z
računalnikom
o Druge poslovne poizvedbe

14.15- 14.30
Podelitev potrdil in zaključek
seminarja
Cena seminarja je189 EUR (organizator ni zavezanec za DDV)
V ceno je vključeno seminarsko gradivo in pogostitev med odmori.
Seminar bo potekal v sredo, 19. oktobra 2016, od 9.30 do 14.30 ure, v prostorih
Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Organizacija: Ven iz digitalnega sveta, so.p. v sodelovanju z Društvom kadrovskih delavcev Posavje
e-naslov: pr@no-digital-noise.com

