ערב עיון

בנושא "הגנת הפרטיות"
יום שני ה22.05.2017 -
משרדי –  ,EYרחוב עמינדב  3ת"א
השתתפות באירוע מקנה  3שעות CPE
מנחה הערב :אוליבייה מנדל
עולם הדיגיטל חווה שינויים רבים ומהותיים בעשור האחרון ויחווה עוד שינויים רבים בשנים הקרובות ,אשר כולם טומנים בתוכם
אספקטים הקשורים להגנה על הפרטיות של כולנו .מקור מרבית השינויים הינו באימוץ טכנולוגיות חדשניות ,דיגיטליות ומתקדמות
הנסמכות על עיבוד מתקדם של הנתונים ,וחשיפ ה נרחבת יותר של המשתמשים באותם החידושים.
התפתחות עולם הגנת הפרטיות עודנו נדרש להתפתח ולעבור תהליכי אדפטציה במהירות שהינה חסרת תקדים .בשנים האחרונות אנו
עדים למגמות שונות ביחס לתפיסת תחום הפרטיות וההגנה המוקנית לה ,הן מצד המשתמשים שהינם בעלי הזכות ,והן מצד
רגולטורים שבחרו לקיים את הגנת הפרטיות באמצעות חוקים ורגולציות במדינות השונות בעולם.
ריבוי הנתונים הנאגרים בארגונים והגופים השונים משמשים כמקור להפקת הידע הנדרש התומך בתהליכי קבלת ההחלטות ,שימור
הלקוחות והרחבת פעילות הארגון (או צמצומה) ,ניהול הסיכונים ,שינוי האסטרטגיה ועוד .היכולת לאמץ טכנולוגיות חדשות המשלבות
תהליכי עבודה חדשים ,מאפשרת כיום לארגונים לזנוח מתודות עבודה וותיקות ,מסורבלות וישנות ,אך חושף אותם ואת הלקוחות
שלהם לסיכונים חדשים בתחום הגנת הפרטיות ,שטרם הוסדרו בצורה המספקת הגנה מקיפה.
תפקידנו כמבקרים/מנהלי סיכונים/יועצים הוא לזהות את אותן נקודות תורפה בתחום הגנת הפרטיות ,אשר עלולות ליצור ללקוחות -
התחייבות בגין הפרות אפשריות של זכות זו .קיימת חשיבות הולכת וגוברת לקיים תהליכים פנימיים וליצור תכניות לניהול והגנה על
הפרטיות אשר יעמדו בדרישות הרגולטוריות ההולכות ומתפתחות בתחום.
במסגרת ערב העיון ,ננסה להבין את עולם הגנת הפרטיות והאתגרים הרבים עמם אנו נדרשים להתמודד בנושא זה והאספקטים של
הגנת הפרטיות בביצוע הביקורת בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

לו"ז ערב העיון
16:00 - 16:30

התכנסות והרשמה  -עם קפה וכיבוד קל

16:30 - 17:20

Global landscape of privacy and data protection regulations
Ms. Ellen Amsel – Privacy and Regulation Officer at ExLibris Privacy

17:20 - 18:10

הגנת הפרטיות בישראל ובסקטור הממשלתי
עו"ד לימור שמרלינג-מגזניק  -מנהלת מחלקת קשרי ציבור וממשל ברשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע
(רמו"ט)

18:10 – 18:25

הפסקה

18:25 - 19:15

Privacy program and compliance requirements and management
rd

Olivier Mandel: 3 party Compliance and Privacy Services Leader at EY

דמי השתתפות בערב העיון:
חברי האיגוד 20 :ראשונים ללא תשלום (אך עם צ'ק/כ .אשראי לביטחון) .חבר שירשם ולא יגיע יחויב ב .₪ 100
מעבר לכך ,חברי איגוד .₪ 70
חברי לשכות אחיות :לשכת מנתחי מערכות מידע ,לשכת רואי חשבון ,איגוד מבקרים פנימיים ,איגוד מבקרי רשויות
מקומיות  100ש"ח,
אחרים  130ש"ח.
הנחה בת  10%תינתן ל 3-משתתפים או יותר מאותו ארגון.
הרשמה :במזכירות  ISACAישראל ,דואל isaca@isaca.org.il :טל03.6910093 :

פקס03.6957580 :

יש לוודא תשלום עד למועד ערב העיון
(ניתן יהיה לשלם בתחילת ערב העיון)
ביטול השתתפות:
משתתפים משלמים -עד  2ימי עבודה לפני קיום ערב העיון ,לאחר מכן לא ניתן יהיה לבטל השתתפות והחיוב
יהיה לפי תשלום מלא.

נשמח לראותכם.
שלומי קוט ,רו"חCRISC ,CIA ,CISA ,
סגן נשיא ויו"ר ועדת השתלמויות
 ISACAישראל

לכבוד
 ISACAישראל
ת"ד  29063תל אביב 61290

טופס הרשמה
אני הח"מ מבקש/ת להירשם לערב עיון בנושא הגנת הפרטיות אשר יתקיים ביום .22.05.2017
יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף
באמצעות הדוא"ל isaca@isaca.org.il :ו/או הפקס03-6957580 :

לתשומת לבך :הפרטים האישיים שלהלן (שם משפחה ,שם פרטי ותואר) ירשמו בתעודת השתתפות של ערב
העיון .לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.
פרטים אישיים:
שם משפחה _________________ :שם פרטי __________________ :מין :נ  /ז
חבר איגוד :כן  /לא תעודת זהות __________________ :תואר___________________ :
תפקיד_____________________________ :מקום עבודה______________________ :
כתובת :רח' ___________ :מס' _______ :ת.ד ___________ עיר _________________ :מיקוד:
_____________
טל' (ע) ______________ :טל' (ב)_________________:
טל' (נייד) ___________________________ :פקס_________________ :
דוא"ל___________________________________ :

אופן התשלום:

□ באמצעות המחאה

□ במזומן ביום האירוע

המחאות לפקודת "האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע" והתחייבויות ארגונים יש לשלוח לכתובת
האיגוד :ת"ד  ,29063תל-אביב 61290 ,ואו באמצעות הדוא"ל isaca@isaca.org.il :ו/או הפקס03-6957580 :
המחאה ע"ס ____________________  ,₪מס' ____________________
בנק ______________ ז"פ ____________
חתימה _________________
את הקבלה יש להוציא על שם __________________________
ולשלוח לכתובת ____________________________________

