
Chcesz dowiedzieć się, ile WIE o Tobie SIEĆ? 
Zapraszamy na kolejne wydarzenie: 

 
# CYBERBEZPIECZNIE i RODO UWr 29.05.2018 (wtorek) 

 Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr 
Bud. D, Sala 2D 

 
Na potrzeby przedstawienia nieco innego oblicza przestrzeni wirtualnej przeprowadziliśmy 
eksperyment ze studentami. O jego wynikach opowiemy w trakcie wydarzenia, zwizualizujemy 
przekaz. 
Oprócz kluczenia po zakamarkach sieci będzie również o bankomatach, kartach i zakupach on-
line, przestępczości gospodarczej oraz….. RODO, które „wkracza” w maju i również warto 
wiedzieć co wiąże się z jego wprowadzeniem dla potencjalnego użytkownika sieci. 
Na naukę nigdy nie jest za późno, na walkę z konsekwencjami szkoda czasu, energii i wikłania 
się niekiedy w bardzo poważne problemy.  
Zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć! 
 

PRZYJDŹ – ZOBACZ – WYCIĄGNIJ WNIOSKI – PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI! 
 

Szczegółowy program poniżej. Zapraszamy!  
Zapisy do 24.05.2018 na www.careers.uni.wroc.pl! Ilość miejsc ograniczona! 
 

#Cyberbezpiecznie i RODO UWr 
 
29.05.2018   Miejsce: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr, Bud. D, Sala 2D 
 
PATRONAT HONOROWY: JM Rektor UWr – prof. dr hab. Adam Jezierski 
 
ORGANIZATORZY:  
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr  
Biuro Karier UWr  
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu  
 
PROGRAM: 
 
10.00 – 10.30           #Bezpiecznie UWr - dwie edycje za nami… 
- prof. nadzw. dr hab. B. Wiśniewska-Paź WNS UWr, dr A. Chajbowicz WPAiE UWr 
(wprowadzenie do #Cyberbezpiecznie i RODO UWr, film o dwóch poprzednich edycjach #bezpiecznie 
UWr ) 
 
10.30-11.30              Cyberzagrożenia w praktyce. Ile wie o nas sieć? 
 D. Mroczyński WPAiE UWr, Łukasz Raczkowski z KMP we Wrocławiu (wprowadzenie, przedstawienie 
celu, przebiegu i wniosków z eksperymentu ze studentami)  
                                                                                      
 
 
 

http://www.careers.uni.wroc.pl/


11.30 -12.30            Cyberzagrożenia - prawo – socjotechnika 
mł. insp. R. Piotrowski - naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej 
Policji (KWP) we Wrocławiu 
 
- aktualne zagrożenia cyberprzestępczością  
- transgraniczność cyberprzestępczości a polskie prawo  
- socjotechnika - najbardziej popularne i skuteczne narzędzie hakera  
 
 
12.30-13.00 przerwa 
 
13.00-14.00            Cyberzagrożenia w życiu codziennym  
                                  Bankomaty, karty płatnicze, prawo autorskie 
mł. insp. R. Piotrowski - naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej 
Policji (KWP) we Wrocławiu 
 
 - zagrożenia związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej, używaniem kart płatniczych, 
robieniem zakupów w Internecie 
- przestępczość gospodarcza - definicja i obecne priorytety związane z wykrywaniem i zwalczaniem  
- prawo autorskie  
 
   
 14.00-15.00           RODO – co nas czeka?  
- prof. dr hab. M. Jabłoński WPAiE UWr, dr T. Wygoda WPAiE UWr 
 

- relacje pomiędzy RODO a UODO/ustawą wprowadzającą UODO/, dyrektywą policyjną 
- administrator danych i jego odpowiedzialność 
- RODO a prawa jednostki 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 


