
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Cyberprzestępstwa i pranie pieniędzy - kiedy mogę stać się ofiarą tego

typu przestępstw?

W dzisiejszym świecie zdecydowana większość osób korzysta z Internetu, od kilkulatka po seniorów! Niestety

nie każdy wie, jak ustrzec się przed zagrożeniami czyhającymi w Sieci!

O cyberprzestępstwach słyszał prawie każdy, ale czy każda dorosła osoba zdaje sobie sprawę, że może stać się

potencjalną ofiarą cyberprzestępców? Takimi ofiarami mogą stać się także dzieci/młodzież oraz seniorzy. Ochrona

przed tego typu incydentami to konieczność w obecnej rzeczywistości!

A czym jest „pranie pieniędzy”? Czy to zagadnienie może dotyczyć przeciętnego Polaka?

Kto obecnie korzysta z Internetu?

Już coraz młodsze, a także coraz starsze osoby są dostępne w Sieci.

Ale czy wszyscy, korzystający z Internetu, znają skuteczne metody zabezpieczenia się przed cyberprzestępcami?

Czy każdy zna socjotechniki, metody manipulacji, które wykorzystują osoby „piorące pieniądze” oraz trolle w Sieci?

Niestety nie!

Wiele komputerów, smartfonów nie posiada żadnych zabezpieczeń przez wirusami, atakami hakerskimi!

Świadomość Polaków, w tym zakresie jest stosunkowo niewielka!

Czas to zmienić i wprowadzić systematyczne, dobre działania, aby zabezpieczyć się przed wyłudzeniami danych

osobowych, czy środków na kontach!

Co zyskasz?

poznasz najczęstsze metody działania cyberprzestępców,

przekonasz się, że pranie pieniędzy to przestępstwo, które nie dotyczy tylko wielkich, zorganizowanych grup

przestępczych,

zrozumiesz jak łatwo, Ty lub Twoi bliscy, możecie stać się tzw. „mułami finansowymi”,

poznasz sposoby na zabezpieczenie się przed cyberprzestępstwami oraz „praczami pieniędzy”.

Dla kogo?

dla każdej osoby chcącej ustrzec się przed cyberprzestępstwami,

dla osób chcących zrozumieć sposoby, metody działania cyberprzestępców oraz osób „piorących pieniądze”,

dla wszystkich, którzy chcą wyrobić w sobie dobre nawyki stosowania skutecznych zabezpieczeń przed

zagrożeniami w Sieci,

dla rodziców, którzy chcą zaangażować swoje dzieci w prawidłowe korzystanie z Internetu, a także dla osób

chcących wpoić te zasady seniorom.



Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Cyberprzestępstwa - kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?

2. Typowe rodzaje oszustw.

3. Metody zapobiegania cyberprzestępstwom.

4. Pranie pieniędzy - kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?

5. Jak chronić członków rodziny: młodzież, seniorów przed cyberprzestępstwami oraz praniem pieniędzy?

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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