Auditor Wewnętrzny ISO 27001
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/11/8433/471032

Cena netto

880,00 zł

Cena brutto

1 082,40 zł

Cena netto za godzinę

62,86 zł

Cena brutto za
godzinę

77,31

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-01

Termin zakończenia
usługi

2020-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-12-31

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

LUQAM Sp. z o.o. Sp.k.

Osoba do kontaktu

Paulina Bies

E-mail

pbies@luqam.com

Telefon

500 507 178

Cel usługi
Cel biznesowy
Implementacja przekazanych rozwiązań w organizacji pomoże poprawić wewnętrzną sytuację w
organizacji.

Cel edukacyjny
Rozwój kompetencji z zakresu ISO 27001

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie omawia wymagania oraz interpretację normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do
pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.Szkolenie
ma za zadanie przygotować uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewnętrznych SZBI (od
planowania po weryﬁkację skuteczności działań korygujących podjętych w wyniku wykrycia
niezgodności podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje również interpretację wymagań
normy ISO 27001. Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu dysponować wiedzą pozwalającą
na skuteczne pozyskiwanie informacji niezbędnych do utrzymania i doskonalenia SZBI oraz dowodów
spełniania wymagań określonych w normie ISO 27001.
Program:
1. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia auditu.
2. Zarządzania ryzykiem oraz oceny skuteczności prowadzonych analiz i działań związanych z
ryzykiem.
3. Zabezpieczenia wymagane przez normę.
4. Techniki auditowania.
5. Postępowanie z niezgodnościami,
6. Omówienie podstaw planowania ciągłości działania i auditowania skuteczności wdrożonych PCD.
7. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
8. Dokumentowanie auditu.
9. Zasady komunikacji w czasie realizacji auditu.
10. Ćwiczenia z zakresu auditowania.
11. Egzamin końcowy.

Szkolenie może być zorganizowane w formie otwartej w siedzibie LUQAM przy zgłoszeniu min. 3
pracowników oraz w formie zamkniętej w ramach dedykowanego szkolenia dla ﬁrmy. Koszt szkolenia
zamkniętego wyliczany jest indywidualnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji.
- Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa
informacji.
- Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczeństwa informacji.
- Zapoznanie się z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie
bezpieczeństwa informacji.

Grupa docelowa
- Szefowie ﬁrm, kierownicy działów odpowiedzialni za planowanie i utrzymanie działań związanych z
bezpieczeństwem informacji.
- Administratorzy i użytkownicy sieci IT.
- Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania.

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
gen. Henryka Kamieńskiego 47
30-644 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

