28 października 2019 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe, sala konferencyjna nr 8, Katowice

Agenda
Prelegenci, program oraz godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

OTWARCIE
14:00-14:15

CRYPTOPARTY: PODSTAWY CYBERBEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI W INTERNECIE
14:15-15:45
Każdy z nas pracuje na co dzień z komputerami i Internetem, nawet, jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy. Informacje
o nas znajdują się w dziesiątkach baz danych, a o naszym losie decydują algorytmy, których często nie jesteśmy
świadomi. Organizacje przestępcze z całego świata próbują wykorzystać luki w zabezpieczeniach i naszą niewiedzę
dla własnego zysku. Nie przestrzegając "dobrych praktyk" i bez regularnie aktualizowanej wiedzy, łatwo jest narazić
się na cyfrowe niebezpieczeństwo.
Na wykładzie dowiecie się o tym, jakie błędy w ochronie swojego komputera popełnił Donald Tusk i co grozi
przedszkolom na Śląsku. Usłyszycie jak poradzić sobie w przypadku porwania waszych danych - lub ich wycieku do
Internetu, czym są ciasteczka i dlaczego RODO jest ważne.
Wykład nie będzie zawierał lokowania jakichkolwiek komercyjnych produktów.
Prowadzenie:

PAWEŁ NGEI
Edukator w zakresie cyberbezpieczeństwa i programista pracujący
na co dzień dla firm z Doliny Krzemowej. Prowadzi bezpłatne
wykłady dotyczące bezpieczeństwa w sieci w gimnazjach, liceach, na
uniwersytetach i politechnikach w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Jako aktywista zajmuje się kwestiami otwartego oprogramowania i
kultury, dostępu do danych publicznych oraz wymianą technologii z
państwami Globalnego Południa.

URZĄDZENIA MOBILNE W CODZIENNYM ŻYCIU - ZAGROŻENIA I KORZYŚCI
15:45-16:30
Smartfon to nie tylko narzędzie służące do rozmów, ale także urządzenie, które ułatwia nam życie, służy do pracy,
urozmaica czas wolny, zapewnia rozrywkę, a nawet pozwala monitorować podstawowe funkcje życiowe.
Upowszechnienie się smartfonów dało nowe możliwości dla hakerów, którzy próbują wykraść nasze dane do
logowania, numery kart płatniczych czy zawładnąć naszymi kontami.
Jak się przed tym bronić, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje dane a jednocześnie nie bać się czerpać korzyści
i wiedzy z tego co daje nam Internet? Jak nadążyć za szybko zmieniającą się technologią?
Odpowiedzi na powyższe pytania, a także praktyczna wiedza zostaną przekazane w wystąpieniu.
Prowadzenie:

WOJCIECH GALUS
Wieloletni praktyk, sprzedawca usług i urządzeń mobilnych, doradca Biznesowy.
17- letnie doświadczenie zdobył pracując u lidera branży usług mobilnych w
Polsce.

PRZERWA
16:30-16:45

SZTUCZKA NA WNUCZKA, CZYLI O FAŁSZYWYCH INFORMACJACH
W PRZEKAZACH MEDIALNYCH
16:45-17:45
Od jakiegoś czasu korzystasz ze smartfona, laptopa lub tabletu. Coraz sprawniej posługujesz się aplikacjami, dzięki
którym kontaktujesz się ze swoimi najbliższymi. Masz swoje konto w mediach społecznościowych, gdzie doceniasz
interesujące wpisy znajomych, komentujesz najnowsze artykuły, a czasem dodajesz nawet zdjęcia z rodzinnej
uroczystości. Ale czy wiesz, którym treściom możesz zaufać? Czy zawsze jesteś w stanie ustalić, kto jest autorem
oglądanego przez Ciebie wpisu? W trakcie spotkania z ekspertami Stowarzyszenia Demagog dowiesz się, czym są
fake newsy i kto korzysta na ich udostępnianiu oraz dlaczego powinniśmy czytać więcej niż tylko tytuły. Porównamy
polityków do wnuczka i przedstawimy proste strategie krytycznego myślenia.

Prowadzenie:

MARCEL KIEŁTYKA
Członek zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz mentor Akademii Fact-Checkingu
– projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów, studentów i nauczycieli. W
Demagogu od 2016 r. Zaczynał jako fact-checker, następnie pełnił rolę
koordynatora zespołu fact-checkerów. Obecnie koordynuje działania
Stowarzyszenia, planuje i czuwa nad efektywnym przebiegiem komunikacji.
Zawodowo związany z branżą marketingową i komunikacją w świecie digital.

PATRYK ZAKRZEWSKI
Członek zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz koordynator Akademii FactCheckingu – projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów, studentów i
nauczycieli. Podczas warsztatów wyjaśnia, jak krytycznie analizować przekazy
medialne i skutecznie bronić się przed dezinformacją. Od ponad roku związany
także z poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Akademia NASK
17:45-18:45
Program zostanie ogłoszony wkrótce.
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