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895 zł netto do 27 października (cena udziału online)  

CEL 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji: Grupy kapitałowe 2020, której motywem przewodnim

będą zmiany prawne, ale także nowa rzeczywistość biznesowa, w której przyjdzie nam działać.

W trakcie konferencji uznane autorytety prawne, przekładając to na język praktyki, odniosą się do funkcjonowania grup

kapitałowych w świetle zmian prawnych, ale i pewnych dobrych praktyk , które podnoszą efektywność procesów

biznesowych w zmieniającej się rzeczywistości.

W trakcie konferencji dowiedzą się Państwo m.in.: 

▪ Jak efektywne zarządzać Grupą Kapitałową

▪ Jak układa się odpowiedzialność w Grupie Kapitałowej

▪ Jakie są instrumenty nadzoru właścicielskiego w Grupach Kapitałowych

▪ Jak w pełni wykorzystać korzyści z bycia w Grupie

▪ Czy da się zapobiec wrogim przejęciom i na nie przygotować 

▪ Jakie są planowane zmiany prawne dot. Grup Kapitałowych

▪ Jak wygląda efektywna rada nadzorcza w Grupie Kapitałowej (w świetle przepisów obowiązujących oraz najnowszych

prac legislacyjnych)

▪ Czy możliwe jest przeprowadzenie zmian w składzie zarządu podczas telekonferencji

▪ Jak skutecznie restrukturyzować Grupę Kapitałową

▪ Jakie strategie grup kapitałowych w czasach kryzysu przyjąć

▪ Jak digitalizować obiegu dokumentów 

▪ Jakie są blaski i cienie umów zawieranych za pomocą elektronicznych podpisów
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Udział w konferencji pozwoli Państwu:

▪ przygotować się na zmiany

▪ właściwie reagować na kryzysowe i trudne sytuacje

▪ skorzystać z gotowych rozwiązań

▪ dowiedzieć się jak działać w nowych realiach

▪ usprawnić obieg dokumentów

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim reprezentantom zarządów, działów nadzoru właścicielskiego, biur zarządu,

departamentów prawnych, audytu czy controllingu oraz wszystkich osobom zainteresowanym problematyką holdingów.

Udział jest znakomitą okazją by uzyskać kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania Grup Kapitałowych.

Zapraszam do zgłoszenia już dziś .
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PROGRAM 

Wtorek, 27 października

08:50 ‑ 09:00
Przywitanie uczestników-Ewelina Stęplewska, Kierownik projektu, Puls Biznesu

09:00 ‑ 10:00
Struktury Grup Kapitałowych

 Robert Niczyporuk, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 

▪ Grupy Kapitałowe – powody istnienia struktur kapitałowych 

▪ Efektywne zarządzanie Grupą Kapitałową

▪ Powiązania kapitałowe

▪ Odpowiedzialność w Grupie Kapitałowej

▪ Instrumenty nadzoru właścicielskiego w Grupach Kapitałowych

▪ Grupy Kapitałowe – jak w pełni wykorzystać korzyści z bycia w grupie

10:00 ‑ 10:30
Wrogie przejecia

 Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik w kancelarii Hansberry Tomkiel,

Prezes UOKiK w latach 2008-2014 

▪  Nowe regulacje dotyczące ochrony przed wrogimi przejęciami  

▪ W jakim stopniu chronią nas UOKiK i Komisja Europejska

▪ Czy da się im zapobiec i na nie przygotować 

10:30 ‑ 11:25
Planowane zmiany prawne dot. grup kapitałowych

 adw. Joanna Chmielińska, Szef Działu Prawa dla Biznesu w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. 

▪ Geneza zmian i tło powstania projektu

▪ Przyjęta w projekcie koncepcja funkcjonowania grup kapitałowych i tego konsekwencje

▪ Najważniejsze założenia projektu: tworzenie, zasady działania, odpowiedzialność i ochrona mniejszości w grupie

kapitałowej
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11:25 ‑ 11:35
Przerwa

11:35 ‑ 12:35
Efektywna rada nadzorcza w grupie kapitałowej (w świetle przepisów obowiązujących oraz najnowszych prac
legislacyjnych)

 Radosław Kwaśnicki, Senior Partner, Prezes Zarządu Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Radcowie Prawni i Adwokaci 

 Karol Szymański, Członek Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

▪ Zadania rady nadzorczej w spółce holdingowej

▪ Współpraca zarządu z radą nadzorczą – obowiązki menadżerów w relacji z nadzorcami

▪ Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej w zakresie spółek (podmiotów) zależnych

▪ Czy rady nadzorcze mogą samodzielnie korzystać z usług zewnętrznych ekspertów

▪ Organizacja pracy rady z wykorzystaniem komitetów

▪ Odbywanie posiedzeń rady nadzorczej z elementem „zdalnej” komunikacji

▪ Czy możliwe jest przeprowadzenie zmian w składzie zarządu podczas telekonferencji

12:35 ‑ 13:35
Restrukturyzacja

 Piotr Zimmerman, Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii

Zimmerman i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. 

▪ Zasady doboru najbardziej efektywnych narzędzi restrukturyzacji

▪ Restrukturyzacja a sąd restrukturyzacyjny

▪ Jak zarządzać �rmą w kryzysie

▪ Restrukturyzacja z punktu widzenia wierzycieli i kontrahentów oraz pracowników 

▪ Sanacja spółek holdingowych

13:35 ‑ 14:05
Przerwa

14:05 ‑ 14:45
Strategie zarządzania grupą kapitałową w sytuacji kryzysowej

 Wiesław Łatała, Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. 

▪ Dobór strategii do sytuacji grupy kapitałowej

▪ Zarządzanie grupą kapitałową w kryzysie

▪ Optymalne strategie relacji miedzy spółkami w sytuacji kryzysowej

▪ Możliwości wzajemnego wsparcia w ramach grupy kapitałowej
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14:45 ‑ 15:25
Elektroniczne zarządzanie obiegiem dokumentów

 Sebastian Grzywacz, CSEE Legal Director Antalis | Twórca systemu dzialprawny.pl / legaldpt.com, członek komisji ds.

LegalTech przy OIRP w Warszawie 

▪ Wykorzystanie technologii w celu ujarzmienia dokumentowego chaosu

▪ Usprawnienie procesów decyzyjnych przez digitalizację

▪ Automatyzacja czynności rutynowych

▪ Korzyści płynące z przyjaźni z technologią

15:25 ‑ 15:55
Elektroniczne podpisy - cienie i blaski zawierania elektronicznych umów

 Tomasz Zalewski, Partner, kieruje praktyką Commercial w kancelarii Bird & Bird 

15:55
Zakończenie
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PRELEGENCI 
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adw. Joanna Chmielińska
Szef Działu Prawa dla Biznesu w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie handlowym i prawie nieruchomości.

Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw. Doradza

menadżerom i wyższej kadrze zarządzającej największych spółek w kraju w bieżącej

działalności w zakresie działań korporacyjnych. Specjalizuje się w planowaniu

i sprawnym przeprowadzaniu transakcji, głównie w zakresie relacji właścicielskich oraz

procesów inwestycyjnych. Przeprowadza analizy due dilligence. Autorka licznych

publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz spółek handlowych. Redaktorka

bloga www.managerwspolce.pl. Doświadczona prelegentka na szkoleniach

i warsztatach dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania spółek

kapitałowych. 

Sebastian Grzywacz
CSEE Legal Director Antalis | Twórca systemu dzialprawny.pl / legaldpt.com, członek
komisji ds. LegalTech przy OIRP w Warszawie 

Prawnik z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Traktuje rolę prawnika in-

house jako swoistą specjalizację, koncentrując się na dokładnym poznaniu

i zrozumieniu specy�ki biznesowej obsługiwanego przedsiębiorstwa. Entuzjasta

nowych technologii w pracy prawnika. Tworzy i poszukuje innowacyjnych rozwiązań

informatycznych w celu uproszczenia obsługi prawnej. Twórca autorskiego systemu

informatycznego do zarządzania dokumentami prawnymi www.dzialprawny.pl /

www.legaldpt.com. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą korporacyjną,

prawem handlowym, prawem cywilnym oraz prawem pracy. Posiada bogate

doświadczenie procesowe w sądowych sporach gospodarczych. Odpowiedzialny

za wszystkie aspekty prawne w Antalis w Regionie CSEE. Prokurent Spółki. 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik w kancelarii Hansberry Tomkiel,
Prezes UOKiK w latach 2008-2014 

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. 
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Radosław Kwaśnicki
Senior Partner, Prezes Zarządu Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL &
Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

Doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value

Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education).

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach

sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Rekomendowany

przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa

handlowego, Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500, laureat I.

miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014). Przewodniczący Zespołu ds.

zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Koordynator Merytoryczny Komisji

ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych

posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich. Współautor

projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup

spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych. Arbiter krajowy

i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,

Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie

Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu). Członek rad

nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen

S.A. Autor ponad 500 publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa

Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck. Działacz społeczny, Prezes Zarządu Fundacji

„Jesteśmy Razem. Pomagamy” oraz Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji „Nova

Ars Poloniae”. Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”. Biegle

posługuje się językiem angielskim i niemieckim 

Wiesław Łatała
Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. 

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów

gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych.

Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział

w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru

Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych

na GPW S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez

międzynarodową organizację Global Law Experts. Jest ekspertem w zakresie transakcji

M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień

publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek

kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego

na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki

w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa

Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego

oraz doradcy podatkowego. 
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Robert Niczyporuk
Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć kancelarii Domański Zakrzewski
Palinka 

Jest specjalistą w zakresie prawa handlowego, a szczególnie prawa spółek, transakcji

fuzji i przejęć, polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Doradza wielu �rmom

i grupom kapitałowym w projektach restrukturyzacyjnych (połączenia, w tym

transgraniczne, przekształcenia, podziały, transakcje dotyczące majątku

przedsiębiorców i przedsiębiorstw). Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym

organów władz, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa

handlowego, działalności holdingów. Doradza również w procesach prywatyzacyjnych,

przy publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami, a także

domom maklerskim. Specjalizuje się w zakresie spraw korporacyjnych, w tym sporów

korporacyjnych. Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa spółek i działalności

gospodarczej, prawa i postępowania cywilnego, upadłości, prawa antymonopolowego

i nieuczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

Karol Szymański
Członek Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci 

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach

korporacyjnych. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. tytuł Certy�kowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

o nr 9/2014. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego,

wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników

spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji

licznych sporów korporacyjnych. Uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych

związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych,

w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Od lat piastuje funkcje członka

rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych

dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością

gospodarczą z zakresu różnych branż. Pełnił funkcję członka Zarządu (interim

managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży

zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł.

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa

gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego.

Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu

gospodarczemu. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych

oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw

reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów

Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r.

w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń

właścicielskich. Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek

handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy

efektywności rad nadzorczych. Zaangażowany w różnorodne aktywności społeczne,

w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz

Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae” 
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Tomasz Zalewski
Partner, kieruje praktyką Commercial w kancelarii Bird & Bird 

Jest cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień

publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Posiada ponad

20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom

w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim koncie

doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe

wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu SaaS.

Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje

klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz przed sądami. Ma szczególne

doświadczenie w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych oraz

informatycznych. Doradza przede wszystkim na rzecz branży IT i technologicznej,

współpracuje również z klientami z branży ochrony zdrowia, energetycznej,

automatyki przemysłowej, obrony, a także handlu detalicznego. Zainteresowania

zawodowe Tomasza Zalewskiego obejmują także prawne aspekty zastosowania

najnowszych technologii, w tym zagadnienia takie jak blockchain, sztuczna inteligencja

(AI), Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo oraz LegalTech. Posiada także

doświadczenie w doradzaniu startupom. Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku

Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych Producentów

Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Doradza także jako ekspert w ramach projektu "Europejska pomoc na rzecz innowacji".

Tomasz Zalewski jest rekomendowany w dziedzinie prawa zamówień publicznych,

własności intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s

Who Legal. 

Piotr Zimmerman
Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner
kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacja S.A. 

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Lider w specjalizacji Prawo

upadłościowe i restrukturyzacyjne w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Współtwórca ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Były sędzia sądów upadłościowych

w Warszawie i Szczecinie, wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach

upadłościowych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu

dłużników w postępowaniach zmierzających do zawarcia układu we wszystkich

znanych prawu procedurach. Autor sześciu wydań Komentarza Prawo upadłościowe.

Prawo restrukturyzacyjne. (Wydawnictwo C.H. Beck, wy. 2007, 2012, 2014, 2016,

2018i 2019). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej

polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety

Prawnej, Pulsu Biznesu. Występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach

poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. 
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Cena
Grupy kapitałowe 2020
27 października 2020, Online

895 zł netto od 2020-10-27 do 2020-10-27

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca
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E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

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.  

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

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. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika
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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, 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. Przesłanie do Organizatora 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 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. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

20.1.1 dostęp do Internetu,

20.1.2 urządzenie końcowe,

20.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

21. 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
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22. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

22.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

22.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

22.1.3 niewłaściwą kon�gurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

22.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

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

22.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

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

23. 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 jak u administratora z dopiskiem IOD, 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.

24. 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.

25. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do należytej realizacji Wydarzenia, 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.

26. 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.

27. 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

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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.

Grupy kapitałowe 2020
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