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OWASP 

Agenda dzisiejszego spotkania 

18:00 - 18:15 

 Otwarcie spotkania, aktualności OWASP Polska  

18:15 - 19:00 

 Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych 

 Aleksander Ludynia, Ernst & Young 

19:00 - 19:45 

 Zarządzanie sesją w aplikacjach internetowych 

 Sławomir Rozbicki, PKO BP 

19:45 - 20:00 

 Kwestie dodatkowe, zamknięcie spotkania  
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OWASP 

Ostatnie wydarzenia (1/2) 

Spotkanie OWASP Poland – Kraków 2011-09-14 

Uczący się firewall webowy (Marek Zachara, AGH) 

HTML5 (Krzysztof Kotowicz, SecuRing) 

Spotkanie OWASP Poland – Kraków 2011-05-23 

Automatic vulnerability scanning (Mateusz Kocielski, DigitalSun) 

Why care about application security? (Paweł Krawczyk, AON) 

Spotkanie OWASP Poland – Warszawa 2011-01-27 

Cross-Site Scripting (Michal Kurek, Ernst & Young) 

Phishing (Tomasz Sawiak, Safe Computing) 

 

Wszystkie prezentacje dostępne na stronie: 

https://www.owasp.org/index.php/Poland#tab=Past_Events 
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OWASP 

Ostatnie wydarzenia (2/2) 

Konferencja OWASP AppSec USA 22-23/09 

Ponad 50 wykładów 

Ponad 600 uczestników 

10-lecie działalności OWASP 

Prezentacje dostępne na stronie 

http://www.appsecusa.org/schedule.html 
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OWASP 

Nowe materiały OWASP (1/2) 

Appsec Tutorial Series 

https://www.youtube.com/user/AppsecTutorialSeries 

Episode 1: Introduction 

Episode 2: SQL-injection 

Episode 3: Cross Site Scripting 
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OWASP 

Nowe materiały OWASP (2/2) 

OWASP Cheat sheet series 

Spis: 
https://www.owasp.org/index.php/Template:Cheatsheet_Naviga
tion 

 SQL Injection Prevention Cheat Sheet 

 XSS (Cross Site Scripting) Prevention Cheat Sheet 

 Cross-Site Request Forgery (CSRF) Prevention Cheat Sheet 

 Authentication Cheat Sheet 

 Input Validation Cheat Sheet 

 Forgot Password Cheat Sheet 

 HTML5 Security Cheat Sheet 

 Security Architecture Cheat Sheet 

 Session Management Cheat Sheet 

 Transport Layer Protection Cheat Sheet 

Web Service Security Cheat Sheet 
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OWASP 

Prosimy o wsparcie… 

OWASP utrzymuje się z: 

Składek członkowskich 

Sponsoringu 

Dobrowolnych wpłat (przycisk Paypal na stronie) 

Do tej pory OWASP Poland działa bez żadnego wsparcia 
finansowego 

Wsparcie finansowe pozwoliłoby na: 

Zapraszanie gości z innych miast (refundacja podróży i noclegu) 

Zapraszanie gości z zagranicy (OWASP On The Move) 

Profesjonalizację spotkań (catering, itp.) – większe możliwości 
nawiązywania kontaktów 

Wszystkie wydatki w ramach OWASP są kontrolowane 
przez „centralę” i całkowicie transparentne 
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OWASP 

Składki indywidualne 

https://www.owasp.org/index.php/Membership 

Składka: 50 USD / rok 

40% składki zasila budżet oddziału 

Na dzień dzisiejszy OWASP Poland = 3 osoby 

Korzyści: 

Zniżki na konferencje OWASP i imprezy wspierane przez OWASP 
(np. BlackHat, Defcon, Secure 2011, ISSA InfoTRAMS, …) 

Mail @owasp.org 

Poczucie dobrze spełnionego obowiązku ;) 

Przy rejestracji proszę pamiętać o wyborze OWASP 
Poland Chapter ! 
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OWASP 

Chapter Supporter 

Wsparcie działalności OWASP Poland 

100% wpłaty trafia do lokalnego oddziału 

Korzyści: 

Firma będzie rozpoznawana jako aktywnie angażująca się w 
rozwijanie bezpieczeństwa aplikacji 

 Informacja i logo firmy na stronie OWASP Poland 

 Informacja w mailingu 

1 głos w wyborach i głosowaniach OWASP Global 

Szczegółowe warunki – do negocjacji 

Koszty: 

Silver Chapter Supporter – 500 USD/rok 

Gold Chapter Supporter – 1000 USD/rok 

Platinum Chapter Supporter – 2000 USD/rok 
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OWASP 

Single Meeting Supporter 

Wsparcie organizacji pojedynczego spotkania 

Korzyści: 

Logo firmy na stronie OWASP Poland – przy informacji o 
spotkaniu 

 Informacja w mailingu 

Stoisko z materiałami promocyjnymi, banner, 15-minutowe 
wystąpienie 

Wydatki: 

Zapewnienie sali, kawa, etc… 
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OWASP 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 
wystąpień 

Na adres: owasp-pl-cfp@googlegroups.com 

 lub bezpośrednio do któregoś z członków zarządu 

Roboczy tytuł 

Krótkie streszczenie 

 Informacje o prelegencie 

Zasady 

https://www.owasp.org/index.php/Chapter_Handbook:_Ethics 
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OWASP 

Najbliższe plany 

Konferencja CERT Secure 2011 (http://secure.edu.pl) 

Zniżka 10% dla członków OWASP 

Spotkanie OWASP Poland – Kraków – listopad 

Spotkanie OWASP Poland – Warszawa – grudzień 

 

Bieżące informacje: 

Strona: https://www.owasp.org/index.php/Poland 

Lista: https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-poland 
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