Kilka szybkich, ale ważnych informacji.

Ostatnie tygodnie były mniej owocne w artykuły czy inne publikacje z naszej strony –
spowodowane było to dużym nakładem prac włożonym w utworzenie stowarzyszenia
oraz przygotowania do corocznego rytuału, przedłużenia hostingów i ewentualnych migracji.
Ale co i jak? Opowiemy w dalszej części artykułu, zapraszamy do czytania!

Pierwszym o czym chcemy opowiedzieć to kwestie przedłużeń
oraz kwestii wizerunkowych. W tym roku porzucamy domenę s-m-s.org.pl i pozostajemy
całkowicie na domenie s-m-s.pl. Z domeny s-m-s.pl korzystamy od roku i używamy jej jako
głównego brandu. W tym miejscu muszę zaznaczyć, iż przedłużenie domeny s-m-s.pl było
możliwe głównie dzięki naszym czytelnikom o nickach:
lum1s
lapisangularis
Którzy wsparli nas finansowo w kwestii przedłużenia domeny. Dziękujemy również
za kolejny okres razem spędzony, za kolejny przekroczony próg odwiedzin. Wszystko
to sprawia, że mamy coraz więcej sił i chęci by tworzyć content dla naszych czytelników.

Odchodzimy z az.pl – przechodzimy do home.pl. Dlaczego? Kontakt z az.pl jest utrudniony
a stawki dla nas za wysokie jak na poziom użytkowania. Nasze www pozostawiamy nadal
za NGF natomiast maile outsorcujemy do home.pl, w ten sposób mamy więcej czasu
na przygotowywanie materiałów do publikacji.

Kilka szybkich, ale ważnych informacji.

W dniu 15.04.2016 złożyliśmy zawiadomienie o utworzeniu
Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie: „SMS” z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Kochanowskiego 31 m. 11. Przedstawicielem i osobą uprawnioną do reprezentowania
Stowarzyszenia jest: Piotr Jasiek zamieszkały w Warszawie. W dniu 16 maja 2016, o ile
urząd nie zgłosi sprzeciwu, zaczniemy działać jako stowarzyszenie zwykłe.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz bezpieczeństwa informatycznego.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prelekcje, szkolenia, konferencje.
Wspieranie techniczne organizacji non-profit.
Realizacje i pomoc przy projektach dotyczących bezpieczeństwa informatycznego.
Współpraca z organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania.
Publikowanie artykułów tematycznych
Zapobieganie oraz likwidowanie skutków ataków cybernetycznych.
Działania na rzecz zwiększenia świadomości Polaków pod kątem bezpieczeństwa.
Współpraca z władzami.
Organizowanie zebrań.

Pełny regulamin znajduje się tutaj.

