
3. CISO Fórum
Vážené dámy, vážení pánové,

je mi potěšením pozvat Vás na 3. setkání platformy CISO Fórum, která je letos 
jednou z našich klíčových událostí zaměřených na kybernetickou bezpečnost.

Toto setkání je určeno především pro společnosti, které se zajímají o aktuální 
bezpečnostní trendy s cílem minimalizovat riziko a dopady kybernetických útoků. 
Představíme Vám trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, novinky spojené 
se zaváděním cyber security a software update managementu (CSMS 
& SUMS) v oblasti automotive a konkrétní příklady efektivního využití 
technologie virtuální reality.

O praktické zkušenosti se s námi v panelové diskusi podělí naši hosté
ze společnosti Škoda Auto a Letiště Praha.

Setkáním Vás provede Michal Wojnar, Cyber & Privacy Leader PwC, společně 
s Martinem Matulíkem z expertního týmu Internet Security Management PwC.

3. CISO Fórum
Kybernetická bezpečnost jako hybatel digitalizace
Termín: 29. dubna 2021, 15:00–16:30
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PROGRAM

Kyberbezpečnost jako hybatel 
digitalizace v dopravě 
Michal Wojnar, Cyber & Privacy Leader PwC
Kybernetická bezpečnost v praxi Letiště Praha
Luboš Řádek, CISO Letiště Praha
Zavádění CSMS & SUMS v automotive
Petr Štický, GQS Lead Škoda Auto
Virtuální realita pro kybernetickou bezpečnost
Martin Matulík, VR Development Lead PwC
Panelová diskuse
Michal Wojnar, Cyber & Privacy Leader PwC
Luboš Řádek, CISO Letiště Praha
Petr Štický, GQS Lead Škoda Auto 
Martin Matulík, VR Development Lead PwC

Během setkání se budeme průběžně věnovat také Vašim dotazům pokládaným 
prostřednictvím live chatu. Akce proběhne v českém jazyce. Účast na setkání je 
bezplatná.
Vaše dotazy k organizaci akce rád zodpoví Martin Matulík, martin.matulik@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou 
využívané za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, 
s.r.o. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: 
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora 
akce.
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