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1995 zł netto do 10 grudnia 

CEL 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Venture Capital Forum.

Rok 2019 zapowiada się najlepszym rokiem w historii polskiego sektora venture capital. Z danych zebranych przez Inovo

Venture Partners wynika, że tylko w pierwszym kwartale tego roku w kraju przeprowadzono 21 transakcji typu venture

capital, czyli inwestycji funduszy w projekty we wczesnym stadium rozwoju. 

Podczas tego wydarzenia opowiemy Państwu nie tylko jak wygląda i jak rozwija się rynek Venture Capital ale również

przedstawimy:

▪ Jakie struktury są wykorzystywane w Polsce do działalności inwestycyjnej typu Venture Capital i jak są one

opodatkowane

▪ Zagadnienia prawne związane z inwestowaniem przez fundusze Venture Capital, (Umowy inwestycyjne,

kształtowanie ładu korporacyjnego w start-up, exit)

▪ Jak są współ�nansowane fundusze Venture Capital ze środków publicznych

▪ Programy PFR Ventures: klasyczne VC, zaangażowanie aniołów biznesu, model koinwestycyjny

▪ Corporate Venturing – międzynarodowe case studies, rozwój CVC w Polsce

▪ Jak wyceniać start-upy i innowacyjne biznesy

Podczas panelu dyskusyjnego, wraz z gośćmi ze świata biznesu omówimy przyszłość Venture Capital w Polsce, w tym

odpowiemy na pytania dokąd zmierza polska innowacyjna gospodarka i jaka jest rola państwa w rozwoju rynku VC.

Spotkanie to pozwoli Państwu na praktyczne poznanie aspektów związanych z funkcjonowaniem rynku Venture Capital w

Polsce.



Do udziału w forum zapraszamy:

▪ fundusze Venture Capital

▪ największe polskie przedsiębiorstwa, zainteresowane powołaniem CVC (corporate venture capital), te państwowe jak i

prywatne

▪ już działające CVC

▪ inwestorów

▪ osoby zamożne

▪ agencje rządowe 
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PROGRAM 

Wtorek, 10 grudnia

09:00
Rejestracja, poranna kawa

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany

doświadczeń z prelegentami oraz uczestnikami forum

09:30
Boom na polskim rynku Venture Capital

 Tomasz Swieboda, Partner Zarządzający, Inovo Venture Partners 

▪ W jaki sposób są wyceniane dzisiaj największe polskie spółki technologiczne

▪ Ile jest w Polsce start-upów i ile wykiełkuje z tego unicornów przez najbliższe 5-10 lat

▪ W jaki sposób rozwijać spółkę technologiczną i jak pozyskiwać �nansowanie

10:10
Strukturyzowanie funduszy Venture Capital – aspekty prawne oraz podatkowe

 Kamil Lewandowski, Partner, Doradca podatkowy, ALTO 

 Piotr Orczykowski, Partner, Radca Prawny, ALTO 

▪ Jakie struktury są wykorzystywane w Polsce do działalności inwestycyjnej typu Venture Capital

▪ Opodatkowanie struktur wykorzystywanych w Polsce do działalności inwestycyjnej typu Venture Capital

11:00
Przerwa na kawę

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany

doświadczeń z  prelegentami oraz uczestnikami forum

11:20
Zagadnienia prawne związane z inwestowaniem przez fundusze Venture Capital w start-upy

 Rafał Kozłowski, Counsel, Radca Prawny, ALTO 

▪ Umowy inwestycyjne na różnych etapach rozwoju start-upu

▪ Kształtowanie ładu korporacyjnego w start-up

▪ Exit, czyli jak wyjść z inwestycji
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12:15
Współ�nansowanie funduszy Venture Capital ze środków publicznych

 Bartłomiej Samsonowicz, Dyrektor inwestycyjny, PFR KOFFI 

 Małgorzata Walczak, Dyrektor inwestycyjny, PFR NCBR CVC 

▪ Dane na temat rynku funduszy VC wspieranych środkami publicznymi (PFR Ventures, KFK, EIF)

▪ Nie tylko lokalny rynek – przyciąganie międzynarodowych funduszy do Polski 

▪ Programy PFR Ventures: klasyczne VC, zaangażowanie aniołów biznesu, model koinwestycyjny

▪ Corporate Venturing – międzynarodowe case studies, rozwój CVC w Polsce

13:15
Przerwa na Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń

z prelegentami oraz uczestnikami forum

14:15
CVC jako forma wejścia dużych korporacji w innowacyjne biznesy

 Michał Orłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji, Grupa Tauron 

15:00
DYSKUSJA: Przyszłość Venture Capital w Polsce

 Moderator: Rafał Kozłowski, Counsel, Radca Prawny, ALTO 

 Bartłomiej Samsonowicz, Dyrektor inwestycyjny, PFR KOFFI 

 Kamil Lewandowski, Partner, Doradca podatkowy, ALTO 

 Maciej Sadowski, CEO, Startup HUB Poland 

 Michał Orłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji, Grupa Tauron 

 Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Experior Venture Fund 

▪ Quo vadis – dokąd zmierza polska innowacyjna gospodarka?

▪ Legislator nie śpi? – rola państwa w rozwoju rynku VC

▪ Finansujący, �nansowani, uczestnicy ekosystemu; czy jesteśmy gotowi na polskiego jednorożca

15:55
Wycena start-up, biznesów innowacyjnych

 Wojciech Kryński, Założyciel, Wspolnik, GroundFrost 

▪ Wyzwania w wycenach jednostek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju

▪ Metoda kosztu odtworzenia

▪ Metoda ostatniej transakcji

▪ Metoda porównawcza
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▪ Jakie metody nie są adekwatne

16:45
Zakończenie Forum, wręczenie certy�katów
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Małgorzata Walczak
Dyrektor inwestycyjny PFR NCBR CVC 

Małgorzata Walczak ma 20-letnie doświadczenie zawodowe (zarządzanie operacyjne

i ogólne na stanowiskach Dyrektora Generalnego w dużych �rmach); 10-letnie

doświadczenie na rynku VC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na swoim

koncie 5 start-upów (1 sprzedany w 2013), w tym 4 z branży modowej, 1 z

technologicznej. Obecnie z ramienia PFR Ventures i NCBiR zarządza pierwszym

w Polsce Funduszem Funduszy, który będzie tworzył fundusze kapitałowe w modelu

CVC (fundusze Korporacyjne VC /Corporate Venturing) (100mln EUR). Wcześniej wraz

z ENEA S.A. współtworzyła pierwszy fundusz korporacyjny CVC nastawiony

na wieloetapowe inwestycje w polski sektor energetyczny. Przed jego założeniem był

wieloetapowy fundusz VC  składający się z dwóch funduszy VC (WinVentures

i Winqbator - 70mln kapitalizacji), gdzie była Założycielem i Partnerem Zarządzającym.

W 2007 r. stworzyła pierwszy w Polsce fundusz VC wykorzystujący środki prywatne

i publiczne – HelixVenturesPartners (40 mln PLN) – wraz z MCI,KFK i indywidulanym

inwestorem prywatnym. W latach 2007-2008 zarządzała projektem inwestycyjnym

w UNDP Moldova jako Makler Inwestycyjny (Growing Sustainable Business for

Poverty Reduction). Współfundator �rmy modowej (sprzedaż udziałów w 2013 r.);

Inwestor i Anioł Biznesu. Małgorzata posiada dyplom MBA Uniwersytetu Minnesota

i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra kulturoznawstwa

Uniwersytetu Warszawskiego, D.E.A. Uniwersytetu Sorbona (Paryż VII, III), jest także

absolwentką dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Bartłomiej Samsonowicz
Dyrektor inwestycyjny PFR KOFFI 

Bartłomiej Samsonowicz od 2017 roku zarządza pracami programu KOFFI w ramach

PFR Ventures (inwestycje w fundusze VC o pro�lu later stage). W latach 2014-2017

pracował w Capital One Advisers, gdzie był zaangażowany w projekty z obszaru fuzji

i przejęć oraz bankowości inwestycyjnej. Wcześniej, przez 3 lata, pracował w Core,

gdzie był odpowiedzialny pozyskiwanie �nansowania projektów inwestycyjnych.

W latach 2007-2009 był jednym z współzałożycieli start-up’u Comperia.pl – pierwszej

w Polsce porównywarki cen produktów �nansowych z obszaru consumer �nance.

Pracował również jako analityk w Accenture, gdzie był zaangażowany w projekty

z zakresu bankowości i telekomunikacji. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie oraz posiada tytułu CFA. 
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Kamil Lewandowski
Partner, Doradca podatkowy ALTO 

Kamil jest założycielem i partnerem w ALTO (wcześniej FL Tax). Jest

współzarządzającym departamentem podatkowym, odpowiada za departament

prawny oraz departament wsparcia dla start-upów. Doradza krajowym i zagranicznym

klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także

nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. Istotną część jego praktyki stanowi doradztwo

dla �rm oraz prywatnych inwestorów. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

zdobywał w �rmach tzw. Wielkiej Czwórki. W rankingu doradców podatkowych

opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2017 r. Kamil został wyróżniony

jako lider w obszarze podatków międzynarodowych, a rok wcześniej otrzymał

rekomendację w tej samej kategorii. Kamil jest także współautorem komentarza

„Dyrektywa VAT”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H.Beck. Jest doradcą

podatkowym od 2009 r. Kamil jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 

Marzena Bielecka
Partner Zarządzający, Experior Venture Fund 

 

Michał Orłowski
Dyrektor Wykonawczy ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji Grupa Tauron 

Pełni obecnie rolę Zastępcy Dyrektora Wykonawczego ds. Projektów Inwestycyjnych,

w ramach której m.in. nadzoruje analizy ekonomiczne dla projektów inwestycyjnych,

rozwojowych oraz fuzji i przejęć. Ponadto, Michał odpowiada za prowadzenie istotnych

projektów korporacyjnych, m.in. utworzenia funduszu CVC (nad którym obecnie

sprawuje merytoryczny nadzór) oraz projektów z obszaru fuzji i przejęć. Sprawuje

także funkcje członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach funduszu EEC Magenta

(NCBR CVC), Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Magenta Grupa TAURON

oraz członka Rady Nadzorczej TAURON Ciepło i TAURON Dystrybucja Serwis. Michał

rozpoczął pracę w TAURON Polska Energia w obszarze Strategii, gdzie pracował nad

utworzeniem obecnie obowiązującej strategii korporacyjnej Grupy TAURON.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki

Wrocławskiej, studiował także na Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii. Posiada

tytuł CFA. Karierę zawodową rozpoczynał w Fortum Power and Heat Polska. Przed

dołączeniem do TAURON pracował w Boston Consulting Group, gdzie realizował

zadania w ramach projektów strategicznych w obszarach przemysłu oraz nowych

technologii, których zakres obejmował zagadnienia związane ze strategią,

restrukturyzacją �nansową, efektywnością operacyjną, innowacjami i Due Diligence. 
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Rafał Kozłowski
Counsel, Radca Prawny ALTO 

Rafał jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w prawnej obsłudze

korporacyjnej oraz transakcyjnej, obejmującej przede wszystkim projekty M&A, PE/

VC, projekty restrukturyzacje oraz na rynku kapitałowym. Swoje doświadczenie

zawodowe Rafał zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie

oraz w Berlinie, jak też w polskich butikowych kancelariach transakcyjnych. Absolwent

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2013

roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych

w Warszawie, gdzie odbywał aplikację radcowską. 

 

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. 

 

Wojciech Kryński
Założyciel, Wspolnik 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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Tomasz Swieboda
Partner Zarządzający Inovo Venture Partners 

Tomasz Swieboda - Partner zarządzający funduszem Inovo Venture Partners

(wcześniej Inovo VC). Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych funduszy venture

capital w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, inwestujący w prosperujące

spółki technologiczne, zwłaszcza software’owe. Do najbardziej udanych inwestycji

Inovo można zaliczyć Booksy, Brand24 czy ECC Games. Przed prowadzeniem Inovo

zdobywał doświadczenie w korporacjach �nansowych i funduszach private equity,

takich jak Rothschild - globalny bank inwestycyjny oraz Penta Investments - regionalna

grupa inwestycyjna z aktywami o wartości ponad 9 miliardów euro. 

 

Piotr Orczykowski
Partner, Radca Prawny ALTO 

Piotr jest jednym z założycieli ALTO i partnerem w tej �rmie. Wcześniej kierował

zespołem prawnym w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych

działających na polskim rynku. Jego działalność koncentrowała się na doradztwie

prawnym dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu struktur z wykorzystaniem funduszy

inwestycyjnych zamkniętych oraz tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i produktów

z pogranicza inwestycji i �nansów. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał

również współpracując z kancelariami prawnymi, �rmami działającymi na polskim

rynku kapitałowym oraz pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

W rankingu Kancelarii Prawniczych opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”

z 2019 r. Piotr uzyskał rekomendacje indywidualne w zakresie doradztwa prywatnym

klientom (Private Clients) oraz przygotowania wejścia na giełdę/ rynki kapitałowe

i papiery wartościowe. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie w 2013 r. ukończył

aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie roku i zdał

z wyróżnieniem egzamin zawodowy, uzyskując tytuł radcy prawnego. Piotr specjalizuje

się w prawie rynku kapitałowego oraz w prawie handlowym. 



KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 48223339824 

 r.grzeszczak@pb.pl 

Współpraca marketingowa

 

Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 

Hotel Polonia Palace

Al. Jerozolimskie 45 

Warszawa 

Partner Merytoryczny

ALTO

Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się �rm doradczych w Polsce. Zatrudniamy ponad 60 doradców i ekspertów w

zakresie: doradztwa podatkowego, prawnego, regulacyjnego, obsługi księgowo-płacowej, a także opracowywania i

wdrażania oprogramowania do raportowania �nansowego (w tym podatkowego). W ramach 3 spółek z Grupy ALTO

świadczymy usługi zarówno na rzecz klientów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych posiadających istotne aktywa

(m.in. właściciele �rm, członkowie kadry zarządzającej). Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo podatkowe oraz

prawne, a także doradztwo na rzecz inwestorów profesjonalnych (fundusze Venture Capital / Private Equity), projekty w

zakresie cen transferowych (wycena i dokumentowania transakcji) oraz prowadzenie postępowań podatkowych. W ramach

zespołu Technology & Reporting zapewniamy Klientom usługi obejmujące development oraz implementację narzędzi do

automatyzacji procesów �nansowych. Wśród naszych Klientów są �rmy międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze

wszystkich branż. Jesteśmy wyłącznym członkiem ALLIOT GROUP - międzynarodowej sieci zrzeszającej 170 niezależnych

�rm consultingowych, prawnych i księgowych z ponad 70 krajów.
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1995 zł netto od 2019-12-10 do 2019-12-10

 Kod promocyjny
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Kod pocztowy

Akceptuję regulamin 

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

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki 

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji. Jednocześnie oświadczam, że podane dane są

prawdziwe.  

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych

będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W

naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać

Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie

reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody

marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to

będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na

podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma

Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą

być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,

statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.  

 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. 
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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 netto”) 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, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty

niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.

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. Przesłanie do Organizatora faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem

przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. Na podstawie Zgłoszenia

Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma.

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 netto.

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 netto.

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 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

12. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej 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 prowadzącego 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 w innym

Wydarzeniu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty wydarzenia, uczestnik, który opłacił uczestnictwo, otrzyma 100% zwrot

ceny udziału w wydarzeni

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. 15

powyżej.

18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator

może zamieści 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 jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba

zgłaszająca działa.

20. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl.

Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

�zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji

Wydarzenia.

21. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego

dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

22. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestników

Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom,

którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym. Dane

osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług

Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

23. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych

osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji

elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi

Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie

danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej,

Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

24. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia

Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z

zakresem żądania.

25. 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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