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Dziennikarz śledczy Misha Glenny wystąpi z Special 
Keynote Targów it-sa 2019 

 

 Nagradzany dziennikarz śledczy i ekspert w zakresie bezpieczeństwa IT 

wystąpi z tematem na największych na świecie i najsilniejszych pod 

względem liczby wystawców targach  

 Jego wystąpienie 10 października w Forum International nosi tytuł: 

„The Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in Cyber 

Security“ 

 Na zakończenie Glenny odpowie na pytania słuchaczy 

 

Special Keynote Speaker Targów it-sa 2019 nazywa się Misha Glenny. Ukorono-

wany wieloma nagrodami brytyjski dziennikarz śledczy, autor znakomitego best-

sellera „McMafia“ i ekspert w dziedzinie cyberprzestępczości, wystąpi w czwartek, 

10 października, w Forum International. Dla wszystkich zwiedzających oraz przed-

stawicieli ponad 700 wystawiających przedsiębiorstw wstęp jest wolny. 

 

Człowiek czy maszyna? W łańcuchu bezpieczeństwa IT cała uwaga skupia 

się na najsłabszym ogniwie 

Na największych na świecie i pod względem liczby wystawców najsilniejszych 

targach Glenny zrywa z ogólnie rozpowszechnionym przekonaniem, że to właśnie 

człowiek jest najsłabszym ogniwem w stabilnym łańcuchu bezpieczeństwa IT. W 

swoim wystąpieniu „The Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in 

Cyber Security“ argumentuje, że znacznie większe niebezpieczeństwo stwarza 

nasza cyfrowa infrastruktura. Dlatego decydujące będzie, by człowiek zachował 

kontrolę nad systemami IT. Glenny, który w kwestiach bezpieczeństwa IT doradza 

również zarządom koncernów przedstawia, dlaczego na tym tle konieczna jest 

zmiana sięgająca najwyższych szczebli kierownictwa: Tylko przy pomocy pow-

szechnego uczulenia na cyfrowe niebezpieczeństwa można powstrzymać do-

tychczas zwycięski marsz hackerów globalnie operujących pod znakiem przestęp-

czości zorganozowanej. Właśnie dlatego decydujące będzie, by człowiek zachował 

kontrolę nad systemami bezpieczeństwa IT. Na zakończenie swojego wystąpienia 

Misha Glenny bęzie odpowiadać na pytania zadawane przez publicznośc. 
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Więcej informacji i zapis w cyfrowym kalendarzu pod: www.it-sa.de/special-

keynote 

 

Kontakt dla prasy i mediów 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Wszystkie teksty prasowe oraz informacje uzupełniające, zdjęcia i impresje 

filmowe znajdą Państwo pod: www.it-sa.de/en/news 

 

Idźcie Państwo tropem Targów it-sa na Twitterze, YouTube i LinkedIn! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


