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ISO/IEC 27018 Ochrona prywatności i danych 
osobowych przetwarzanych w chmurze 
Ochrona danych osobowych przed wewnętrznymi
i zewnętrznymi zagrożeniami jest głównym problemem 
każdej organizacji, zwłaszcza, jeżeli dane te przechowywane 
są w chmurze. Zwiększa to wymagania co do posiadania 
skutecznych środków kontroli bezpieczeństwa w chmurze 
w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z danymi 
osobowymi. Norma ISO/IEC 27018 może pomóc w tym 
zakresie.
Jeżeli zapoznali się już Państwo z ISO/IEC 27001 oraz
ISO/IEC 27002 i muszą Państwo poznać lub wdrożyć środki 
bezpieczeństwa w ramach ISO/IEC 27018, kurs ten jest 
przeznaczony dla Państwa.

Nasze jednodniowe szkolenie pomoże  zrozumieć sposób, 
w jaki ISO/IEC 27018 wspiera organizację w tworzeniu 
skuteczniejszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (ISMS) ISO/IEC 27001 eliminującego zagrożenia 

związane z danymi osobowymi przetwarzanymi w 
chmurze. Zdobędą Państwo wszechstronną wiedzę 
dotyczącą dodatkowych zabezpieczeń danych osobowych 
przetwarzanych w chmurze określonych w ISO/IEC 27018,
 a także zrozumieją Państwo, w jaki sposób środki te pomogą 
zachować zgodność z rosnącą liczbą przepisów dotyczących 
prywatności.

Nasi doświadczeni wykładowcy posiadający umiejętności 
w zakresie zajęć praktycznych oraz dyskusji grupowych 
dopilnują, aby ukończyli Państwo szkolenie, mając pewność, 
że po jego odbyciu będą Państwo w stanie zastosować nową 
wiedzę bezpośrednio po powrocie do swojej organizacji.

• Chmura obliczeniowa i dane osobowe – 
poszczególne pojęcia

• czym jest chmura i w jaki sposób 
wpływa na dane osobowe?

• modele wykorzystania chmury

• ISO/IEC 27018 – sektor chmury 
obliczeniowej – poszczególne kwestie

• normy i definicje

• Struktura normy

• zakres ISO/IEC 27001

• ISO/IEC 27001 i środki kontroli

• Kategorie zabezpieczeń

• typowe podejście dotyczące wdrażania

• zakres wdrażania

• ISO/IEC 27018 wdrażanie

• role i obowiązki

• ISO/IEC 27002 zabezpieczenia ze 
wskazówkami dotyczącymi sektora

• kontrola przez zabezpieczenie

• Punkt 5: Polityka bezpieczeństwa 
wdrażania

• Punkt 6: Organizacja bezpieczeństwa 
informacji

• Punkt 7: Bezpieczeństwo zasobów 
ludzkich

• Punkt 9: Kontrola dostępu

• Punkt 10: Kryptografia

• Punkt 11: Bezpieczeństwo fizyczne i 
bezpieczeństwo środowiska

• Punkt 12: Bezpieczeństwo operacji

• Punkt 13: Bezpieczeństwo komunikacji

• Punkt 16: Zarządzanie incydentami 
związanymi z bezpieczeństwem 
informacji

• Punkt 18: Zgodność

• Dodatkowe środki ochrony i wskazówki 
dotyczące wdrażania – Załącznik A

• Uwagi i informacje zwrotne

Program szkolenia

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat BSI uznawany na całym świecie.

Zapisz się na szkolenie 
bsigroup.com/szkolenia



Szkolenia dedykowane 

Opcja ta może być wygodnym i oszczędnym 

rozwiązaniem, jeżeli mają Państwo więcej niż 

4 uczestników. Szkolenie będzie dostosowane 

indywidualnie do organizacji i jej potrzeb. 

Uczestnicząc w szkoleniu oferowanym przez BSI, mają Państwo zajęcia z naszymi trenerami, którzy są najlepszymi ekspertami 

w branży i z pasją dzielą się wiedzą.  Są to wykładowcy z wieloletnią praktyką i doświadczeniem biznesowym, dlatego nasze 

kursy pozwolą na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także wielu praktycznych umiejętności.

BSI Group Polska Sp. z o. o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
+48 22 330 61 80
infopoland@bsigroup.com

Dowiedz się więcej
 +48 22 330 61 72/82/84/88 

szkolenia@bsigroup.com 
bsigroup.com/szkolenia

ISO/IEC 27018 Ochrona prywatności i danych 
osobowych przetwarzanych w chmurze 
Chcemy zapewnić jak najlepsze doświadczenia w zakresie uczenia się. W tym celu oferujemy szereg szkoleń na różnym 

poziomie: od początkującego do eksperckiego. Zapewniamy doskonałe warunki do nauki, aby mogli Państwo nabyć 

umiejętności, które będzie można efektywnie wykorzystać po zakończeniu szkolenia.

Proszę się upewnić, czy szkolenie to jest dla Państwa odpowiednie.

Szkolenie jest odpowiednie, jeżeli:

• posiadają Państwo dużą wiedzę na 
temat ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 
oraz znają Państwo podstawowe 
przepisy i terminologię w zakresie 
ochrony danych

• rozumieją Państwo różne rodzaje 
usług w chmurze (np. IaaS, PaaS, 
SaaS) i modele wykorzystania 
chmury obliczeniowej (np. prywatne, 
publiczne, hybrydowe)

• planują, wdrażają lub utrzymują 
Państwo środki bezpieczeństwa 

informacji w ramach ISMS

Informacje dotyczące kursu:

• Kurs jednodniowy

• Prowadzony przez doświadczonego 
wykładowcę BSI

• Bezstresowe i komfortowe 
środowisko nauczania

• Otrzymają Państwo na własność 

kompleksowe materiały szkoleniowe

Jakie korzyści przyniesie szkolenie?

• Zdobędą Państwo umiejętność 
zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń w chmurze 
obliczeniowej związanych z danymi 
osobowymi

• Nabiorą Państwo pewności w 
zakresie dyskusji i negocjacji 
dotyczących umów na usługi w 
chmurze obliczeniowej 

• Będą mieli Państwo możliwość 
rozwoju oraz wymiany doświadczeń 
z innymi uczestnikami szkolenia 

• Otrzymają Państwo certyfikat BSI
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WKolejne kroki z Akademią BSI

Chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej ?
Zapraszamy na pozostałe szkolenia z normy
ISO/IEC 27001 
oraz 
ISO/IEC 27017 Bezpieczeństwo Informacji w 

Chmurze

Dlaczego BSI?

https://www.bsigroup.com/pl-PL/Nasze-uslugi/Szkolenia/

