
Cyberbezpieczeństwo

W dobie powszechnej cyfryzacji 
dbałość o bezpieczeństwo, a co za 
tym idzie – ciągłość działania biznesu, 
jest priorytetem każdej z firm, która chce 
utrzymać stabilną pozycję na rynku. 

Stała dostępność narzędzi 
oraz bezpieczeństwo 
danych to klucz do sukcesu.  

Jak osiągnąć ten sukces?



Cyberbezpieczeństwo - jak możemy pomóc?

Ład korporacyjny w IT 

IT Governance. Stworzenie kodeksu dobrych praktyk w zarządzaniu IT oraz wsparcie  
w doborze odpowiednich rozwiązań i metod w efektywnym modelowaniu dojrzałości  
organizacji IT. 

Strategia bezpieczeństwa IT 

Opracowanie spójnej strategii, poprzedzone dokładnymi badaniami bezpieczeństwa 
systemów informatycznych i pomiarem dojrzałości procesów IT, z uwzględnieniem  
m.in. innowacyjnego wykorzystania chmury obliczeniowej.

Strategia rozwoju i architektury IT 

Przygotowanie strategii w oparciu o optymalizację m.in. procesów IT, ze szczególnym 
uwzględnieniem strategicznych celów biznesowych, potencjału finansowego oraz  
wymogów wewnętrznych i zewnętrznych. Doradztwo transakcyjne i przedtransakcyjne 

M&A, Due Dilligence. Ocena stosowanych technologii pod kątem szans, ryzyk oraz możliwych 
kosztów zmian i rozwoju, dedykowana funduszom typu Venture/Private Equity oraz podmiotom 
zamierzającym inwestować w firmy, w których technologia teleinformatyczna stanowi o 
wartości biznesu. 

Zarządzanie zgodnością

Compliance. Opracowanie polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami branżowymi 
lub ocena stosowania kryteriów i norm ISO, związanych m.in. z bezpieczeństwem informacji, 
ciągłością działania czy ryzykiem. Ponadto realizacja dedykowanych szkoleń/warsztatów w 
obszarach compliance i cyberbezpieczeństwa.

Audyt IT & Security 

Kompleksowy pakiet usług w następujących obszarach: zarządzanie bezpieczeństwem 
(ustalenie katalogu zagrożeń,opracowanie rozwiązań oraz stworzenie planów ciągłości 
działania), security assessment (testy bezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji webowych), 
ocena świadomości bezpieczeństwa (testy socjotechniczne wśród pracowników), forensic/
CSIRT (wsparcie zespołu ekspertów bezpieczeństwa informacji i informatyki  
śledczej w przypadku cyberincydentów).

Grant Thornton wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie ochrony przed cyberzagrożeniami – od audytu bezpieczeństwa  
i identyfikacji podatności, aż po implementację skutecznych rozwiązań. 

Testy penetracyjne

Przeprowadzenie kontrolowanego ataku na system, pozwalającego na praktyczną  
ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji i jej danych.



Cyberbezpieczeństwo - jak możemy pomóc?

Dzięki kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw  
aktywnie chronimy dane naszego klienta, 
aby uczynić jego biznes odpornym na realne 
cyberzagrożenia.

Bezpieczeństwo przetwarzania informacji  
to podstawa działalności każdej firmy, dlatego 
dbałość o jego zapewnienie to nasz główny cel.   

Budowanie programów  
podnoszenia świadomości bezpieczeństwa, 

szkolenia dla pracowników i działów 
bezpieczeństwa oraz IT.

Testy bezpieczeństwa 
systemów IT oraz organizacji.

Analiza ryzyka. Testy 
penetracyjne. Socjotechnika.

Zarządzanie incydentami 
bezpieczeństw,  informatyka 

śledcza, ograniczenie  
skutków incydentów.

Opracowanie strategii 
bezpieczeństwa  

i efektywnego IT, chmura 
obliczeniowa, due diligence.

Planowanie, wdrożenie  
i testowanie ciągłości 
działania systemów IT.

Wdrożenie norm i wymagań:  
opracowanie polityk, regulaminów, procedur 

bezpieczeństwa. Audyt zgodności,  
doradztwo, wdrożenie.



Więcej o oferowanych przez nas  
usługach przeczytasz na:

www.GrantThornton.pl

O Grant Thornton

Ponad 25 lat doświadczenia
W Polsce działamy od 1993 roku, realizując  
usługi w obszarze audytu, doradztwa  
i outsourcingu dla ponad 1600 Klientów rocznie.

Eksperckie wsparcie
Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie  
ponad 3 000 partnerów oraz 50 000 pracowników  
Grant Thornton dostępne są dla klientów  
w 136 krajach. W Polsce zatrudniamy  
550 osób zlokalizowanych w 7 biurach.

Dynamiczny rozwój

W XII edycji Rankingu Firm Doradztwa 
Podatkowego zajęliśmy 4. miejsce w kategorii 
“Duże firmy”. Jesteśmy obecnie 2. najczęściej 
wybieranym audytorem na GPW (ex aequo  
z Deloitte). Możemy też pochwalić się największym 
przyrostem liczby klientów giełdowych.
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