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Hvad er dit nytårsforsæt?

Personlig invitation

Ved du, hvem der er på besøg i dine data? Har du råd til at miste dine data? Har du det bedste forsvar? 
Er der styr på EU-persondataforordningen? Hvad gør du, når det går galt - også med dit omdømme?  
I 2017 vil snakken om it-sikkerhed på ingen måde forstumme. Tværtimod. 

Vi har bedt en række eksperter levere inspiration til dig og din cyber strategi for 2017. Det  foregår onsdag 
den 11. januar 2017 kl. 09:00 - 13:50 i Berlingsalen, Pilestræde 34, København, hvor vi varmer op til et nyt 
 it-sikkerhedsår med disse emner:

• Trusselsbilledet anno 2017: Hvad ved vi, og hvad kan vi forvente?

• 10 myter om it-sikkerhed tages under kærlig behandling af Rasmus Theede,  nordisk it-sikkerhedschef
i CSC samt formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

• Forebyggelse: Effektiv håndtering af cyber risici forudsætter, at du kender din virksomheds reelle
 beskyttelsesniveau. Partner Kasper Carøe og Senior Manager Luke Herbert-Hansen, KPMG, tester det,
du tror, du ved om at beskytte værdierne i din virksomhed.

• Identitetsbaseret it-sikkerhed: CA Technologies præsenterer, hvordan ledelses fokus og en teknologisk
løsning kan blive startskuddet til en virksomheds samlede business case på it-sikkerhed (kundecase).

• EU-persondataforordningen - du har 72 timer ... Inden for tre døgn skal du underrette de nationale
tilsynsmyndigheder, hvis der sker brud på jeres persondatasikkerhed. Director Claus Vesthammer og
Manager Emilie Norsk, KPMG, tager det dybe spadestik - hvad skal du nå inden for de 72 timer, og hvordan
griber du det an?

• Undgå forsiden – når uheldet er ude: Sådan håndterer du shitstorm og dårlig omtale korrekt og mindsker
risikoen for økonomiske tab og trusler mod virksomhedens eksistens. Hør William Atak fra firmaet ATAK.

Med venlig hilsen
Berlingske Media, IT-Branchen og partnerne

“Der har aldrig været mere fokus på cybersikkerhed, end der er i dag. Og det er vi som fagfolk selvfølgelig 
vilde med. Men selv om vi er knivskarpe, når det gælder teknologisk innovation, er vi af en eller anden 
grund mindre progressive i vores måde at tænke og adressere cybertrusler på. Bliver vi simpelthen udspillet 
af de cyberkriminelle, fordi de ved præcist, hvordan vi tænker? Lad os udfordre os selv og vores måde at 
tænke på og undersøge nogle af de myter om cyber, som både vi - de cyberkyndige - men også  moderne 
 organisationer og medierne er med til at holde liv i.”  Rasmus  Theede, CSC - taler på Cyber Strategi 2017


