
ZPRAVODAJ ČP AFCEA  
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2021

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA. 

Stane se - webináře ČP AFCEA 1Q 2021

Předně nám dovolte popřát Vám všem vše dobré do nového roku, především mnoho zdraví a alespoň trochu onoho pověstného 
štěstíčka.

Přinášíme vám speciální číslo našeho Zpravodaje, ve kterém bychom vás chtěli upozornit na webináře, které organizujeme během 
období 1Q 2021. Jsou uvolněné registrace, účast na webinářích pro registrované je zdarma.

Rovněž vítáme vás všechny, kteří byste se chtěli zapojit do jejich organizace a programového naplnění dalších webinářů.

Budeme se těšit na spolupráci a na e-viděnou na našich webinářích!

Rada České pobočky AFCEA

20. ledna 
Webinář pro studenty – Digitální stopa a hledání v šedých datech. https://www.kybersoutez.cz/ks_webinars.html

28. ledna  
Webinář pracovní skupiny Ochrana obyvatelstva - Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – III. díl.  
https://afcea.cz/akce/webinar-bezpecnostni-a-spolecenske-vyzvy-v-dobe-pandemicke-iii-dil/

3. února 
Webinář pro studenty organizovaný ve spolupráci s NÚKIB, MO a dalšími státními institucemi – Co znamená pracovat v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. https://www.kybersoutez.cz/ks_webinars.html

11. února  
Webinář pracovní skupiny kybernetická bezpečnost - RANSOMWARE – jak se připravit a jak postupovat, když se s ním 
setkáme. https://afcea.cz/akce/ransomware-jak-se-pripravit-a-jak-postupovat-kdyz-se-s-nim-setkame/

17. února 
Webinář pro studenty – Aktuální hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti.  
https://www.kybersoutez.cz/ks_webinars.html

Webinář pracovní skupiny kybernetická bezpečnost - Domény looks-alike, zneužívání názvů účtu významných organizací  
a podobné vektory útoku. https://afcea.cz/akce/domeny-looks-alike/

23. února 
Webinář pro studenty organizovaný ve spolupráci s NAKIT, s.p. – SOC: jak funguje, požadavky na personál, praktické 
zkušenosti. https://www.kybersoutez.cz/ks_webinars.html

11. března  
Webinář pracovní skupiny Ochrana obyvatelstva - Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – IV. díl. 
https://afcea.cz/akce/webinar-bezpecnostni-a-spolecenske-vyzvy-v-dobe-pandemicke-iv-dil/
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Stalo se - webináře ČP AFCEA 4Q 2020

Partneři AFCEA webinářů:

Staňte se podporovatelem našich webinářů.  
Bližší informace naleznete zde. 

Rychlé odkazy na záznam listopadových webinářů pracovních skupin ČP AFCEA :

Aktuální trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – perspektiva různých vědních disciplín a oborů. – I. díl

Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – perspektiva různých vědních disciplín a oborů. – II. díl

Záznamy všech webinářů s programem naleznete zde https://afcea.cz/eakce/

Sledujte pravidelné informace na www.afcea.cz

AFCEA - Česká pobočka AFCEA 
Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00 Praha 10 

Kontaktní osoba:
Tomáš Müller, 
tel.: 724 600 670, email: prezident@afcea.cz

https://afcea.cz/partnerske-podminky-pro-bezpecnostni-webinare-cp-afcea/
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