POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Úskalí fyzické bezpečnosti při práci s utajovanými
dokumenty
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně
zve na seminář zaměřený na potřeby zajištění Fyzické bezpečnosti při ochraně
utajovaných informací.
Poznatky z kontrol a praxe ukazují, že lze opomenout i základní povinnosti z oblasti
Fyzické bezpečnosti. Na semináři si osvěžíme významné pojmy, definujeme
minimální obsah projektů podle kategorií zabezpečených oblastí, vysvětlíme si
nejčastější pochybení a dotazy. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi.
Seminářem bude provázet David Mareček, člen odborného sdružení IPSD, odborník
v oblasti správy dokumentů, analytik, konzultant a lektor se zkušenostmi
bezpečnostního ředitele. Spolupracuje na projektech správy dokumentů
v organizacích veřejné správy.
www.ipsd.cz
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Presence
Významné pojmy a povinnosti ve Fyzické bezpečnosti
Projekty FB – minimální obsah, možnosti a změny kategorie
Občerstvení
Poznatky z kontrol, pochybení a přestupky, výjimky a praxe při
seznamování, režim ochrany při krizových situacích
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

15. 5. 2019 v 9:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
1490 Kč bez DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2019
Termín

Téma

Lektor

6.2.2019
13.2.2019
20.2.2019
13.3.2019
20.3.2019
3.4.2019
10.4.2019
24.4.2019
15.5.2019
22.5.2019
29.5.2019
5.6.2019
19.6.2019

Novinky legislativy a metodika spisové služby
Elektronické ověřovací prvky (podpis, pečeť, razítko)
Ověření správnosti postupů spisové služby a NSESS
Dlouhodobá údržba elektronických dokumentů
Základní pravidla pro práci s dokumenty (akreditace)
Elektronický podpis v praxi
Pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (akreditace)
Změny v zákoně o archivnictví a spisové službě
Fyzická bezpečnost při práci s utajovanými dokumenty
Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU
Novinky v doručování ve správním řízení
Správa dokumentů v digitální podobě (akreditace)
Elektronické ověřovací prvky (podpis, pečeť, razítko)
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