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CEL
Rok 2020 był najlepszym rokiem w historii polskiego sektora Venture Capital. Zarówno rundy �nansowania sięgające
poziomu 300 mln złotych jak i bieżące inwestycje w sektorze VC były rekordowe. Pomimo powyższych okoliczności, przed
inwestorami oraz spółkami portfelowymi cały czas stoją wyzwania związane z Covid-19. Pandemia może stanowić jednak
kluczowy akcelerator innowacji w obszarze Venture Capital.
Podczas konferencji przybliżymy Państwu m.in.:
▪ Kluczowe aspekty prawne związane z �nansowaniem projektów typu start-up oraz wskażemy obszary ryzyk
prawnych związanych z procesem inwestycyjnym w obszarze Venture Capital
▪ Istotne elementy (etapy) kształtowania ładu korporacyjnego w strukturach VC oraz możliwe ścieżki wyjścia z
inwestycji (exit scenarios)
▪ Kluczowe zagadnienia oraz ryzyka podatkowe związane z działalnością inwestycyjną typu Venture Capital
▪ Model współ�nansowania funduszy Venture Capital ze środków publicznych w dobie Covid-19
▪ Wyzwania dotyczące wyceny biznesów typu start-up, jednostek innowacyjnych oraz technologicznych (na wczesnym
etapie rozwoju).
Podczas panelu dyskusyjnego omówimy m.in. wpływ Covid-19 na sektor VC oraz rekordowe wyniki sektora VC w roku
2020. Odpowiemy na pytanie czy Covid-19 może stanowić istotny akcelerator innowacji w obszarze Venture Capital.
Omówimy rolę państwa w rozwoju obszaru VC oraz aktywność międzynarodowych funduszy Venture Capital w obszarze
CEE.
Do udziału zapraszamy, m.in.:
▪ Fundusze Venture Capital
▪ Podmioty działające w modelu CVC (corporate venture capital)
▪ Członków zarządu, dyrektorów �nansowych
▪ Instytucje �nansowe
▪ Inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych
▪ Fundusze inwestycyjne
▪ Aniołów biznesu
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▪ Wszystkie inne osoby i podmioty zainteresowane tematyką konferencji
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PROGRAM
Poniedziałek, 24 maja
09:20
Powitanie uczestników

09:30
Wpływ Covid-19 na polski rynek Venture Capital

Maciej Sadowski, CEO, Startup HUB Poland
▪ W co i dlaczego inwestujemy w pandemii
▪ Opieka nad portfelem vs nowe szanse inwestycyjne
▪ Mega-rundy czy małe tickety dla rozpoznania nowych, "covidowych" technologii

10:10
Finansowanie, zagadnienia prawne i korporacyjne, oraz wyjście z inwestycji w obszarze Venture Capital

Mirosław Metych, Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz sp. k.
Paweł Siwy, Adwokat, Hoogells Oleksiewicz sp. k.
▪ Modele i etapy �nansowania projektów typu start-up
▪ Podstawowe klauzule Umowy inwestycyjnej w obszarze Venture Capital
▪ Od idei do struktury quasi-korporacyjnej – etapy kształtowania ładu korporacyjnego
▪ Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji – kluczowe exit scenarios

11:00
Przerwa

11:20
Podstawowe zagadnienia podatkowe związane z działalnością inwestycyjną typu Venture Capital

Marcin Sobieszek, Partner, Doradca podatkowy, ATA Finance
Mirosław Metych, Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz sp. k.
▪ Skutki podatkowe poszczególnych modeli �nansowania projektów typu start-up
▪ Polityka rozpoznawania przychodów i kosztów na poziomie �nansowanej spółki oraz inwestora
▪ Opodatkowanie na etapie wyjścia z inwestycji
▪ Ryzyka podatkowe związane z działalnością inwestycyjną typu Venture Capital
▪ Kompleksowy model doradztwa M&A w obszarze VC – kluczowe aspekty współdziałania doradców podatkowych,
prawnych i �nansowych
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12:15
Panel dyskusyjny z praktykami rynku kapitałowego – Covid-19 jako akcelerator innowacji w obszarze Venture Capital

Rozalia Urbanek, Dyrektor Inwestycyjna, PFR Ventures
Mirosław Metych, Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz sp. k.
Maciej Sadowski, CEO, Startup HUB Poland
Moderator: Wojciech Kryński, Założyciel, Wspólnik, GroundFrost
Radosław Czyrko, Partner Zarządzający, Tar Heel Capital Path�nder
Anna Atanasow, Head Of Legal, Huuuge Games
▪ Sektor VC jako bene�cjent okresu pandemii ? – stan obecny i perspektywa średniookresowa
▪ Covid-19 jako akcelerator innowacji w obszarze Venture Capital
▪ Dynamika wzrostu spółek portfelowych VC z sektora IT na przykładzie spółek gamingowych
▪ Aktywność międzynarodowych funduszy Venture Capital w obszarze CEE

13:15
Rekapitalizacja z Private Equity jako efektywna forma exitu dla funduszy Venture Capital

Tomasz Czechowicz, Partner zarządzający, MCI Capital
▪ Jakie są ścieżki wyjścia przez inwestorów VC ze swoich inwestycji?
▪ Dlaczego sprzedaży/partnerstwo do/z Private Equity zaczyna być jedną z dominujących opcji wyjścia?
▪ Fundusze PE w Europie Środkowo-Wschodniej i UE i ich zainteresowanie branżami tech/digital
▪ Przykłady transakcji VC-PE

13:45
Przerwa

14:30
Współ�nansowanie funduszy Venture Capital ze środków publicznych w dobie Covid-19

Rozalia Urbanek, Dyrektor Inwestycyjna, PFR Ventures
▪ Uniwersum funduszy wspieranych przez sektor publiczny – ilu jest graczy na rynku i ile jest pieniędzy?
▪ Koniec środków unijnych (PO IR) – i co dalej? Alternatywne źródła publicznego kapitału dla VC/P
▪ Jak zachęcić inwestorów indywidualnych i korporacyjnych do alokowania środków w VC/PE

15:15
Wycena start-up, biznesów innowacyjnych

Wojciech Kryński, Założyciel, Wspólnik, GroundFrost
▪ Wyzwania w wycenach jednostek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju
▪ Metoda kosztu odtworzenia
▪ Metoda ostatniej transakcji
▪ Metoda porównawcza
▪ Metody stochastyczne i opcyjne
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▪ Jakie metody nie są adekwatne

16:00
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI

Wojciech Kryński
Założyciel, Wspólnik GroundFrost
Wojciech Kryński – jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost, członek rad
nadzorczych PKN Orlen oraz TFI MCI SA. Wojciech Kryński posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad
rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku.
Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Ghanie
i Nigerii. Wielokrotnie pełnił funkcję doradcy w projektach Banku Światowego.
W przeszłości pracował w międzynarodowej �rmie audytorskiej, w działach
�nansowych międzynarodowych �rm, a także kierował polskim oddziałem �rmy
szkoleniowej. W Ground Frost kieruje doradztwem księgowym w zakresie MSSF i US
GAAP, modelowaniem �nansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Jest
odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze
udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości.
Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których
kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem
umów sprzedaży akcji (SPA). Jest stałym doradcą �rm giełdowych. Był kierownikiem
projektów dla takich �rm jak: Krajowa Spółka Cukrowa SA, Idea Bank SA, Narodowy
Bank Polski, Trakcja PRKiI SA, Integer.pl, Duon, Petrom, Bioton, Kolporter, Morpol ASA,
WNS, Tate & Lyle, Inteligo, Allenort, Ericpol, Copernicus, Arteria SA, Easypack i inne.
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Mirosław Metych
Partner, Head of M&A Hoogells Oleksiewicz sp. k.
Jest liderem praktyki fuzji i przejęć (M&A), praktyki rynków kapitałowych (Capital
Markets) oraz praktyki bankowości i �nansów (Banking & Finance). Jest specjalistą
w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa
handlowego, prawa rynków �nansowych, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa
prywatnego, zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz
międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie
w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym w zakresie transakcji typu Private
Equity, obejmujące m.in. transakcje share deal / asset deal, połączenia przekształcenia
i podziały spółek, a także transakcje w obszarze Capital Markets (IPOs, pre-IPO, stock
options, emisje instrumentów dłużnych). Posiada również bogate doświadczenie
w obszarze Banking & Finance, m.in. w zakresie projektów Corporate Finance, LMA
credits, distressed debt, investment funds, oraz w obszarze restrukturyzacji grup
kapitałowych. Doradzał krajowym i międzynarodowym podmiotom m.in. z sektora
�nansowego, energetycznego, nieruchomości oraz nowoczesnych technologii (TMT),
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru FinTech, InsurTech oraz RegTech.
Z sukcesami wspiera prawnie uczestników (podmioty) sportu zawodowego, m.in.
w obszarze strategicznych umów sponsoringowych. Jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji oraz studiów Executive MBA. Ukończył aplikację radcowską.
Uczestnik wielu międzynarodowych, specjalistycznych szkoleń oraz konferencji
w zakresie bezpieczeństwa transakcji M&A. Przygotowuje rozprawę doktorską
z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa rynków kapitałowych. Od wielu lat
związany z rynkiem kapitałowym w Polsce. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii
Hoogells, Mirosław współpracował z �rmami konsultingowymi tzw. Wielkiej Czwórki
oraz z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Maciej Sadowski
CEO Startup HUB Poland
Współzałożyciel i prezes Fundacji Startup Hub Poland (2012) przyciągającej talenty
high-tech z kraju, ośrodków polonijnych oraz 65 krajów regionu i świata do Polski.
Analityk inwestycyjny, następnie partner zarządzający funduszy venture capital.
Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii Krajowej Izby Gospodarczej,
członek Polskiego Towarzystwa Filozo�cznego i Narodowej Rady Rozwoju przy
Prezydencie RP, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laureat New Europe
100. Miłośnik fantastyki naukowej. Reytaniak.
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Paweł Siwy
Adwokat Hoogells Oleksiewicz sp. k.
Associate i adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął
w trakcie studiów prawniczych. Współpracował z renomowanymi polskimi
i zagranicznymi kancelariami prawniczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, a także obsługi transakcji
M&A i obsługi inwestycyjnej, m.in. transakcji typu share deal, asset deal oraz venture
capital – posiada w swym portfolio wiele projektów związanych z optymalizacją form
prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb rynkowych oraz biznesowych
Klientów. Posiada również doświadczenie jako pełnomocnik procesowy
w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.
Jest autorem wielu publikacji poruszających zagadnienia funkcjonowania
i �nansowania organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w prawie spółek
handlowych, prawie karnym i prawie karnym gospodarczym (white-collar crime).
Od 2016 r. zarejestrowany w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,
w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.

Marcin Sobieszek
Partner, Doradca podatkowy ATA Finance

Anna Atanasow
Head Of Legal Huuuge Games
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Tomasz Czechowicz
Partner zarządzający MCI Capital
Założyciel MCI. Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture
Capital/Private Equity. Założyciel i partner zarządzający w MCI Capital. W latach
1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta
komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów. Jeden
z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg
Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, m.in. Noah &
Websummit. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela
MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za „niezwykłe
wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową”. Absolwent
Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University
of Minnesota.

Radosław Czyrko
Partner Zarządzający Tar Heel Capital Path�nder
Jest �nansistą z 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym. Zarządzał
funduszami venture capital z grup �nansowych Renaissance Partners czy Xevin
Investments. Zrealizował z sukcesem kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych oraz
dochodowych wyjść z inwestycji, inwestując zarówno w projekty B2B, jak i B2C. Tar
Heel Capital Path�nder to fundusz venture capital oraz venture building,
współtworzący globalne biznesy technologiczne. Inwestuje do 1 mln EUR w projekty
na wczesnym etapie rozwoju i z globalnym potencjałem, m.in. z obszarów esportu, big
data, �ntech i martech. Fundusz ma w portfelu takie spółki jak Primetric,
SoftwareSupp, Fincastly czy Wellbee.

Rozalia Urbanek
Dyrektor Inwestycyjna PFR Ventures
Dyrektorka Inwestycyjna w PFR Ventures, odpowiedzialna za program PFR Otwarte
Innowacje. Posiada 5 lat doświadczenia w venture capital i private equity (PineBridge
Investment, ForeVest), 2 lata doświadczenia w doradztwie transakcyjnym (due
diligence i M&A w EY). Ukończyła CEMS MIM na Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu
i SGH w Warszawie.
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KONTAKT

Opiekun merytoryczny

MIEJSCE

Współpraca

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

Online
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Mateusz Stempak
Marketing Manager

48223339824

48223339912

r.grzeszczak@pb.pl

m.stempak@pb.pl

Patron Honorowy
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Cena
Venture Capital
24 maja 2021, Online
750 zł netto od 2021-05-24 do 2021-05-24

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
�rma

Imię

osoba �zyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

Akceptuję regulamin
produktów i usług tej spółki
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB"
Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki
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 Zobacz więcej

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
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
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.
3. 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.
4. 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.
5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną 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.
6. 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.
7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
8. 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 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na
dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.
9. 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.
10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym
Wydarzeniu.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
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. Wery�kacja 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,
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21.1.2 urządzenie końcowe,
21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, 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 �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
23.1.3 niewłaściwą kon�gurację 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 za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób
trzecich obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u
któregoś́ z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do
udostępnienia danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa
COVID-19 i ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.
25. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia
obsługująca Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego /
Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego
zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem i poinformować o tym fakcie pod
dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 606216519.
26. 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.
27. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia
kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla
organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym
udostępniane do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.
28. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania
wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek
ochronnych (przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub
żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.
29. 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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