
Każda Organizacja jest potencjalną ofiarą 
przestępstw i nadużyć związanych z cyberzagrożeniami 
współczesnego świata, w którym wykorzystanie 
technologii informatycznych jest niezwykle szerokie. 
Niestety nie wszystkie Organizacje zdają sobie sprawę 
z wartości posiadanych aktywów (pieniądze, know how, 
dane finansowe, informacje o kontrahentach, dane 
osobowe, etc.). Zazwyczaj do czasu, kiedy aktywa te 
dostaną się w niepowołane ręce lub zwyczajnie nie 
będzie możliwości po nie sięgnąć w momencie, gdy będą 
najbardziej potrzebne.

Nadużycia i awarie związane z bezpieczeństwem 
systemów informatycznych oraz niedochowanie należytej 
staranności w spełnieniu wymogów regulacyjnych mogą 
być wyjątkowo kosztowne. Kosztowne nie tylko dlatego, 
że wiążą się często z ogromnymi stratami lub karami 
finansowymi, kosztami naprawy systemów i infrastruktury 
oraz przywrócenia stanu umożliwiającego funkcjonowanie 
firmy, ale również z utratą reputacji firmy co jest bolesne 
zwłaszcza, jeżeli zależy nam na zaufaniu ze strony 
Klientów i budowaniu trwałych relacji z partnerami 
biznesowymi. 

Niestety, przy obecnych uwarunkowaniach 
technologicznych oraz rosnących wymogach regulatorów, 
zapewnienie bezpieczeństwa staje się coraz trudniejsze 
i bardziej złożone.

Czy naprawdę uważasz że cyberbezpieczeństwo 
nie dotyczy Twojej Organizacji? Każdy ma coś 
cennego, co chce chronić – Twoja Organizacja 
również!

Cyber health check 
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„Cyber health check” to usługa diagnozy polegająca na analizie kluczowych obszarów bezpieczeństwa w Państwa 
firmie w drodze szeregu wyspecjalizowanych procedur. Pierwszym krokiem przeglądu jest zdefiniowanie wspólnie 
z Państwem najbardziej cennych aktywów, które pragną Państwo chronić. Następnie dokonujemy oceny stopnia 
przygotowania Państwa firmy na cyberzagrożenia w następujących obszarach:

1. Bezpieczeństwo techniczne
– prawidłowe zabezpieczenie
Państwa Organizacji przed
atakami zawodowych hakerów,
aktywistów, czy też sfrustrowanych
pracowników, zostanie
zweryfikowane przez ekspertów
KPMG w drodze
testów penetracyjnych
realizowanych z sieci Internet
oraz sieci wewnętrznej.

2. Bezpieczeństwo organizacyjne
– bezpieczeństwo to również

Ludzie i zasady jakimi się kierują,
dlatego też istotnym elementem

podlegającym weryfikacji jest 
ocena przygotowania Organizacji 

(służb IT, ale również zwykłych 
pracowników) do wykrywania 
incydentów bezpieczeństwa 

oraz procedur reagowania na 
nie w celu zmniejszenia strat 

technologicznych, finansowych  
czy też wizerunkowych. 

3. Bezpieczeństwo regulacyjne
– za rozwojem technologii próbują nadążyć regulatorzy wprowadzając lub istotnie modyfikując wymogi
w zakresie ochrony informacji. Przykładem takiej zmiany jest wprowadzenie w kwietniu 2016 roku

przez Unię Europejską regulacji w zakresie ochrony danych osobowych (ang. General Data Protection 
Regulation) dając czas na spełnienie nowych wymogów do 25 maja kwietnia 2018. Jednym z kluczowych 

zagadnień podlegających weryfikacji specjalistów KPMG jest ocena na ile Państwa Organizacja jest zgodna 
z nową regulacją, chociażby w zakresie sposobu pozyskiwania i przechowywania danych o Państwa 

Klientach, Dostawcach jak i pracownikach.

Efektem prac jest raport opisujący zrealizowane procedury wraz ze wskazaniem zidentyfikowanych luk w Państwa 
zabezpieczeniach najbardziej cennych aktywów zidentyfikowanych na początku przeglądu. Udzielane rekomendacje 
każdorazowo odnoszą się do specyfiki Państwa Organizacji, możliwości technicznych oraz specyfiki działalności. 

Dzięki komplementarnemu podejściu do zagadnienia bezpieczeństwa konsultanci KPMG w szybki i efektywny sposób 
identyfikują obszary zwiększonego ryzyka, wskazując Państwa Organizacja obszary do szybkich działań naprawczych 
podnoszących w sposób realny poziom cyberbezpieczeństwa. 
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