
 

SERTIFIKAVIMAS IR MOKYMAI 

 

SEMINARAS 
 

ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27018 INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO  

ATVIROSE IR CLOUD SISTEMOSE MOKYMAI 

 

Pasaulyje, kuriame viskas vis labiau siejama su informacijos technologijomis, informacijos saugumo pažeidimai 

kelia vis didesnę grėsmę. Vartotojų, investuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčiai dėl informacijos saugumo 

labai dideli, o visų dydžių organizacijoms keliami reikalavimai vis labiau griežtinami. Siekdamos apsaugoti 

duomenis, daugelis įmonių diegia informacijos saugumo vadybos sistemas. ISO 27000 patarimų ir vadybos 

standartų šeima padeda apsaugoti įmonės informacijos konfidencialumą.  

Informacijos saugumo pažeidimai gali turėti didelį poveikį įmonių veiklos tęstinumui ir pajamoms. Siekdama 

padėti Jums apsaugoti savo organizaciją, GCERT BALTIC siūlo sertifikavimą ir mokymus pagal ISO 27001, ISO 

27018 informacijos saugumo vadybos sistemų standartus, kuriais užtikrinamas įmonės informacijos 

konfidencialumas, vientisumas ir saugumas. 

ISO 27001 yra pagrindinis iš informacijos saugumo standartų, kuriame pateikti išsamūs patarimai, kaip 

sistemingai išsiaiškinti grėsmę informacijos saugumui ir nustatyti pažeidžiamiausias sritis. Įdiegę ISO 27001, 

galėsite taikyti griežtas informacijos saugumo užtikrinimo metodikas, mažinti riziką ir apsisaugoti nuo saugumo 

pažeidimų. 

ISO 27018 apima informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę. Debesijos paslaugų teikėjai, kurie 

tvarko daug informacijos, pagal kurią gali nustatyti asmens tapatybę (angl. PII), gali sertifikuotis pagal ISO 

27018 atskirai arba kartu su ISO 27001. Tarptautiniame praktikose kodekse nustatytos informacijos kopijų 

valdymo, informacijos atkūrimo ir ištrynimo kontrolės priemonės bei jos atskleidimo klientams ir kitos 

procedūros. 

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir 

vadybos sistemų dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijoje. Lektorė, 

mokymų metu, teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos 

organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

Pastaba: Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 27000 reikalavimais. 

 

 

                                     UAB GCERT BALTIC  

Lektorė 

Edita Nemira sertifikuota IRCA ISO 9001:2015; IRCA ISO 14001:2015 vyr. auditorės 
sertifikatais. Virš 12 metų veda mokymus ir seminarus organizacijų, įmonių vadybos sistemų 
bendruosius, kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymus, o pastaruosius 5 metus – aktyviai 
dirba sertifikuojant vadybos sistemas įmonėse ir organizacijose. Lektorė turi 12 metų 
konsultavimo patirtį. Sertifikuota Lean Six Sigma sertifikatu, diegusi ir taikanti pažangius, 
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aktualius įmonėms ir organizacijoms veiklos valdymo metodus. Vyr. auditorė naujųjų standartų 
pakeitimų mokymus įgijo Anglijoje IQMS Tarptautinėje organizacijoje, todėl gali kvalifikuotai 
teikti mokymo paslaugą. 

Tikslas 

Gebėti užtikinti kokybišką ir saugų informacijos valdymą organizacijoje, nuolat identifikuoti ir 
valdyti su informacijos saugumu susijusią riziką, įgyvendinti adekvačią, geriausias pasaulines 
praktikas atitinkančias saugumo priemones, taip mažinti saugumo valdymo išlaidas.     Užtikrinti 
klientų teisinių ir kt. reikalavimų valdymą bei įgyvendinti informacijos saugumo incidentų 
registravimo, analizės ir sprendimo procesus. 

Tikslinė 
klausytojų 

grupė 

Įmonių akcininkai ir vadovai, vadybos sistemų atstovai, padalinių vadovai; vidaus auditoriai, 
įmonės specialistai, kurie dirbs ir taikys veikloje ISO 9001:2015 standartą. 

Mokymų 
programa 

9.00-10.30 Informacijos saugumo elementai, sistemos kūrimas ir dalyvaujančių šalių vaidmuo. 
Įmonės turtas ir jam kylančios grėsmės – įmonės turto organizacijoje ir jam kylančių grėsmių 
nustatymo bei vertinimo metodai, atitinkamų procedūrų rengimas. 
10.30-10.45 Kavos pertraukėlė. 
10.45-12.15 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo 
sistemos. Reikalavimai pagal ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27018. 
12.15-12.45 Pietų pertrauka. 
12.45-14.15 Sistemos veikimo užtikrinimas – sistemos dokumentacijos ruošimas ir priežiūra, 
veiklos sričių, kurioms būtinas valdymas, nustatymas ir valdymo priemonių veikimo 
užtikrinimas. 
14.15-14.30 Kavos pertraukėlė. 
14.30-16.30 Aukščiausiosios vadovybės vaidmuo – pareigų ir atsakomybės paskyrimas ir 
dokumentavimas, informacijos saugumo politikos formulavimas, mokymų poreikio nustatymas 
ir sistemos analizė. Sistemos veikimo stebėjimas, matavimas ir rezultatų fiksavimas, veiksmai 
iškilus problemoms ir neatitiktims, sistemos auditas. 
16.30-17.00 Klausimai-atsakymai. Seminaro ir praktinių užduočių aptarimas. 

Mokymų 
trukmė 

1 diena/8 val. 

Mokymų 
kaina 

110 Eur/dalyviui. Apmokėjimas prieš seminarą. 
Mokymų metu bus pateikta metodinė medžiaga. Baigusiems kursą išduodami mokymų 
pažymėjimai.  

mailto:info@gcert.eu

