
CEL 

ZGODY WARUNKOWE NA KONCENTRACJE/ PRAKTYKA, DYLEMATY, MONITOROWANIE

UOKiK rozpatruje rokrocznie kilkaset zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Jeżeli koncentracja prowadzi do

istotnego ograniczenia konkurencji, UOKiK może na nią zezwolić pod warunkami, takimi jak zbycie czy wyłączenie z

transakcji pewnych aktywów bądź zachowywanie się na rynku w określony sposób. Niekiedy - z punktu widzenia

przedsiębiorcy – nakładane przez UOKiK warunki są prawdziwym „trzęsieniem ziemi”. Dlatego decyzje takie wymagają

posiadania po obu stronach tego procesu dogłębnej wiedzy prawnej, ekonomicznej i branżowej.

W Polsce wykonanie przez przedsiębiorców nałożonych warunków sprawdza sam UOKiK. W postępowaniach Komisji

Europejskiej, a także w Hiszpanii, Niemczech, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i innych krajach, istnieje instytucja

„monitoring trustee”, tj. ustanowionego przez organ powiernika, który na bieżąco monitoruje wykonywanie warunków

zgody na koncentrację. Działalność powiernika w znacznym stopniu uwalnia zasoby organów, które mogą ograniczyć swoją

funkcję kontrolną.

Zapraszamy na konferencję ZGODY WARUNKOWE NA KONCENTRACJE, w trakcie której przybliżymy dylematy

związane z decyzjami warunkowymi UOKiK, a także odpowiemy na pytanie, czy także w Polsce „monitoring trustee” nie

powinien wspomagać UOKiK i przedsiębiorców w procesie wykonywania takich decyzji?

W programie m.in.:

▪ Czy warto wprowadzić w Polsce instytucję „monitoring trustee”? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

▪ Przegląd najważniejszych decyzji warunkowych Komisji Europejskiej, w których ustanowiono „monitoring trustee

▪ Rodzaje warunków w decyzjach koncentracyjnych i ich skutki dla przedsiębiorców

▪ Jak powstają i „docierają się” warunki w postępowaniach koncentracyjnych?

Warszawa  

8 lutego 2023

MONITORING TRUSTEE
1995 zł netto do 13 stycznia 
2595 zł netto do 8 lutego 



PROGRAM 

Środa, 8 lutego

08:30 
Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00 
Otwarcie Konferencji, przywitanie uczestników

 Renata Grzeszczak, Project Manager – Team Leader, Puls Biznesu 

 Jarosław Sroczyński, Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych 

09:10 
Koncentracje „trudne” (postępowania dwufazowe, warunki, zakazy): punkt widzenia UOKiK

09:35 
Przegląd najważniejszych decyzji warunkowych UOKiK w sprawach kontroli koncentracji

 Wojciech Kulczyk, Counsel, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. 

10:20 
Panel dyskusyjny: Jak powstają i „docierają się” warunki w postępowaniach koncentracyjnych?

 Moderator: Krzysztof Kanton, Partner, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak 

 Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Partner, Hansberry Tomkiel Sp.k. 

 Iwona Her, Radca Prawny, Rymarz, Zdort, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. 

 Agnieszka Stefanowicz Barańska, Radca Prawny, Partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons 

11:20 
Przerwa na kawę

11:40 
Rodzaje warunków w decyzjach koncentracyjnych i ich skutki dla przedsiębiorców: punkt widzenia ekonomisty

 Aleksandra Boutin, Founding Partner, Positive Competition 
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12:25 
Case study: warunki nałożone przez Komisję Europejską w sprawie koncentracji PKN Orlen / Grupa LOTOS (M.9014)

 Prof. Maciej Mataczyński, Adwokat. Partner Zarządzający, SMM Legal 

13:05 
O potrzebie wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa instytucji „powiernika monitorującego” (monitoring trustee)

 Jarosław Sroczyński, Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych 

13:50 
Lunch

14:50 
Rola i kompetencje „monitoring trustee” w kontroli koncentracji sprawowanej przez Komisję Europejską*

15:30 
Przegląd najważniejszych decyzji warunkowych Komisji Europejskiej, w których ustanowiono „monitoring trustee”:
znaczenie powiernika dla wykonania decyzji

16:15 
Panel dyskusyjny: Czy warto wprowadzić w Polsce instytucję „monitoring trustee”? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

 Moderator: Jarosław Sroczyński, Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych

 Bernadeta Kasztelan – Świetlik, Partner, Radca prawny, Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i

Adwokatów sp.p. 

 Robert Gago, Partner, GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. 

 Małgorzata Szwaj, Radca Prawny, Linklaters 

17:15 
Zakończenie Konferencji

*prelekcja w jęz. angielskim, nie zapewniamy tłumaczenia
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PRELEGENCI 
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Krzysztof Kanton
Partner Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak 

Jest partnerem w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, który od 2008 r. kieruje

praktyką prawa konkurencji SK&S. Regularnie reprezentuje klientów

w postępowaniach przez Prezesem UOKiK oraz sądami powszechnymi w sprawach

antymonopolowych oraz sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów

konsumentów. Uzyskał szereg precedensowych decyzji Prezesa UOKiK, w tym

pierwszą w historii decyzję zobowiązującą w sprawie porozumienia cenowego oraz

przełomową decyzję uznającą rabaty stosowane przez dominującego gracza

rynkowego za zgodne z przepisami prawa konkurencji. Prowadzi regularnie sesje

szkoleniowe dla klientów SK&S z zakresu przestrzegania przepisów prawa konkurencji

i prawa ochrony konsumentów. 

Bernadeta Kasztelan – Świetlik
Partner, Radca prawny Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i
Adwokatów sp.p. 

Kierujący praktyką Prawa Konkurencji. Ma wieloletnie doświadczenie w sprawach

dotyczących koncentracji, postępowań związanych z zarzutami zawierania porozumień

ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów

konsumentów nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, zatorów

płatniczych. Przez wiele lat pracowała w UOKiK (od stanowiska radcy prawnego

do dyrektora Departamentu Infrastruktury), a w latach 2014-2017 r. pełniła funkcję

Wiceprezesa UOKiK odpowiedzialnego za Departamenty Kontroli Koncentracji,

Ochrony Konkurencji i Prawnego. Propagatorka programów compliance, pod jej

kierunkiem przygotowano i uaktualniono w UOKiK szereg Wytycznych i Wyjaśnień

usprawniających działania i poprawiających komunikację Urzędu z przedsiębiorcami

(m.in. poradniki branżowe nagrodzone przez Bank Światowy (m.in. poradniki branżowe

nagrodzone przez Bank Światowy i ECN, program dla sygnalistów). Rekomendowana

przez rankingi międzynarodowe i Dziennik Rzeczpospolita. Autorka licznych publikacji

na temat ochrony konkurencji i konsumentów m.in. na łamach „Dziennika Gazeta

Prawna”, www.prawo.pl, współautorka komentarza do ustawy „Prawo

przedsiębiorców”. 
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Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Partner Hansberry Tomkiel Sp.k. 

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Przez szesnaście lat związana z Urzędem

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2008-2014 jako Prezes UOKiK.

Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji,

obecnie związana również z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Po odejściu z UOKiK wraz z Dorothy Hansberry-Bieguńską, amerykańską prawniczką

i byłym prokuratorem antymonopolowym, utworzyła kancelarię prawną Hansberry

Tomkiel, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego

i europejskiego prawa konkurencji i konsumenckiego. 

Prof. Maciej Mataczyński
Adwokat. Partner Zarządzający SMM Legal 

Założyciel i Partner Zarządzający kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Czech

sp.k. oraz Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczony jako niezależny członek Rad Nadzorczych. Wielokrotnie otrzymał

indywidualne wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego. Kieruje

zespołem odpowiedzialnym za fuzję PKN Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A. Aktywnie

uczestniczył w pracach związanych z otrzymaniem zgody Komisji Europejskiej na tę

koncentrację. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji w renomowanych

wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem m.in. komentarzy

prawniczych do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, Traktatu

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustawy o kontroli niektórych inwestycji i głównych

ustaw rynku kapitałowego. 

Jarosław Sroczyński
Wspólnik-Założyciel, Partner Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych 

Prawnik i ekonomista, radca prawny, założyciel i pierwszy dyrektor Delegatury UOKiK

w Krakowie. Prawie trzydzieści lat prowadzi praktykę doradczą w zakresie prawa

konkurencji, od kilkunastu lat jako wspólnik kancelarii Markiewicz & Sroczyński.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, był

m. in. ekspertem prawnym UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu

nieuczciwych praktyk handlowych. Doradzał Komitetowi Antymonopolowemu

Ukrainy jako ekspert unijny. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji

w zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej

konkurencji. Regularnie uczestniczy jako referent na polskich i międzynarodowych

konferencjach i seminariach z zakresu prawa konkurencji. Wielokrotnie otrzymywał

polskie i zagraniczne rekomendacje, przyznawane praktykom prawa konkurencji

i prawa konsumenckiego. 
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Aleksandra Boutin
Founding Partner Positive Competition 

Aleksandra Boutin is a Founding Partner of Positive Competition. She is featured in the

Who's Who Legal Thought Leaders Competition, listing the world's leading

competition professionals. She has more than fifteen years of experience

in competition policy as an enforcer, economic consultant and academic. Aleksandra

advises clients on a wide range of competition issues in the context of merger and

antitrust proceedings in front of the European Commission and national competition

authorities. Her most recent experiences involve vertical and horizontal mergers,

exclusionary and exploitative abuses, state aid, information exchanges, damages

litigation and sectors such as high technology, internet platforms, sports, media,

manufacturing, oil, FMCG and agriculture. Previously, Aleksandra was an expert

at Compass Lexecon and also spent several years at DG Competition of the European

Commission. She was involved in many high-profile antitrust and merger cases in a

wide range of sectors such as IT, energy, commodities, food, postal services, transport

and banking. She also co-drafted the 2010 EC's Guidelines on Horizontal Agreements,

in particular the new chapter on information exchanges, and the Block Exemption

Regulation (BER). Aleksandra holds a Master in Theoretical Economics and

Econometrics from Toulouse School of Economics and a Master in European Law and

Economic Analysis from the College of Europe. She completed her PhD studies at the

Université Libre de Bruxelles, where she currently teaches industrial organization

at graduate level. Aleksandra is an author of many publications with policy impact, for

example, her mechanism for screening patent pools, published in the American

Economic Journal of Microeconomics, was adopted in the EC’s IP Guidelines. 

Robert Gago
Partner GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. 

Iwona Her
Radca Prawny Rymarz, Zdort, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. 
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Wojciech Kulczyk
Counsel, Radca Prawny WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. 

Agnieszka Stefanowicz Barańska
Radca Prawny, Partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons 

Kieruje Zespołem Prawa Konkurencji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed polskimi i unijnymi organami

antymonopolowymi oraz przed polskimi sądami w sprawach kartelowych i dotyczących

innych naruszeń antymonopolowych. Doradzała podczas niezapowiedzianych kontroli

urzędów ochrony konkurencji i w przeszło 100 postępowaniach w sprawie kontroli

koncentracji przed UOKiK i Komisją Europejską. Współpracuje z klientami przy

kształtowaniu i wdrażaniu ich systemów dystrybucji oraz wspiera zespoły prawne firm

w implementacji inicjatyw mających zapewnić zgodność z przepisami

antymonopolowymi, w tym przy sporządzaniu map ryzyka oraz w złożonych audytach

wewnętrznych. Ma szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie w zakresie

antymonopolowych aspektów dotyczących nadużyć pozycji dominującej, porozumień

horyzontalnych oraz umów fuzji i przejęć. Od lat rekomendowana jako wiodąca

specjalistka w zakresie prawa konkurencji w Polsce w międzynarodowych i polskich

rankingach firm prawniczych. Ostatnie wyróżnienia obejmują: Chambers Europe 2020

(Band 1), The Legal 500 EMEA 2020 (Hall of Fame), GCR 100 2020 (kategoria “Elita”

po raz dwunasty z rzędu). Od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Prawa Konkurencji. 

Małgorzata Szwaj
Radca Prawny Linklaters 

Radca prawny, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji i Inwestycji Zagranicznych

w warszawskim biurze kancelarii Linklaters. Posiada wieloletnie doświadczenie

w zakresie stosowania krajowych i unijnych reguł kontroli koncentracji, doradza

w zakresie porozumień antykonkurencyjnych, w tym karteli, nadużycia pozycji

dominującej, pomocy publicznej, a także innych zagadnień prawa europejskiego,

włączając przepisy o swobodnym przepływie towarów i usług. Reprezentuje klientów

przed krajowym organem ochrony konkurencji, polskimi sądami i Komisją Europejską.

Małgorzata Szwaj od wielu lat jest uznawana za wiodącego prawnika w zakresie prawa

konkurencji w Polsce przez międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych - Chambers

Europe i Legal 500, a także dziennik Rzeczpospolita. 



KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

 48223339824 

 r.grzeszczak@pb.pl 

Współpraca

Mateusz Stempak

Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

Warszawa 

Partner Merytoryczny

Markiewicz & Sroczyński

Markiewicz & Sroczyński – specjalistyczna kancelaria z dziedziny m.in. prawa konkurencji. Posiada skumulowane 30-letnie

doświadczenia w sprawach kontroli koncentracji, porozumień antykonkurencyjnych i nadużywania pozycji dominującej. Od

2021 roku zespół kancelarii wchodzi w skład „Powiernika Monitorującego” wykonanie zobowiązań nałożonych przez

Komisję Europejską w decyzji koncentracyjnej PKN Orlen/Grupa LOTOS (M.9014).
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Cena
MONITORING TRUSTEE
8 lutego 2023, Warszawa

1995 zł netto od 2023-01-13 do 2023-01-13

2595 zł netto od 2023-02-08 do 2023-02-08

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

firma 

osoba fizyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf" target="_blank">Regulaminem</a>

wydarzenia i akceptuję jego treść.  

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów

internetowych Bonnier Business Polska”.  

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego

produktów i usług.  

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach

jego produktów i usług.  

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na

podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej

RODO <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf" target="_blank">Zobacz więcej</a>   

 Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych

także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W

przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy

dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub

na fakturze VAT.

3. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej

wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i

odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej

Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom

wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro

forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.

4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania

Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w

trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

6. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający

zostanie obciążony pełną Ceną.

9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

10. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie

wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.

11. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

13. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym

Wydarzeniu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

15. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

16. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17

Regulaminu.

17. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w

Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

18. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego

osoba zgłaszająca działa.

19. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,

jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez

Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia

oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem:

www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Weryfikacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu

adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego

Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.

21. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,

21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

22. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje

informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu

23. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych

służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia

dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany

w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator

zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

25. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w

Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o

tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.

26. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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