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CEL 

Chcesz wiedzieć jakie techniki i narzędzia są najbardziej efektywne podczas prowadzenia sporów sądowych?

Zastanawia Cię jaką strategię procesową powinieneś obrać, by wygrać sprawę?

Nie wiesz kiedy należy przejść na polubowną ścieżkę rozwiązania sporów i w jakich sytuacjach?

Chcesz wiedzieć jak koronawirus wpływa na zawieranie ugód?

Weź udział w warsztatach skierowanych do pełnomocników reprezentujących strony w postępowaniach sądowych. 

Zdobędziesz nie tylko wiedzę na temat tego, jak poszerzyć swoje techniki prowadzenia postępowań, ale również

będziesz miał jedyną możliwość doskonalenia swoich umiejętności miękkich niezbędnych na sali rozpraw. Warsztaty

pomogą każdemu z prawników in-house i zewnętrznych w codziennej pracy. Dowiesz się jak skutecznie uwzględniać ryzyko

związane z prowadzeniem procesu sądowego i w jaki sposób rozwiązywać spory technologiczne? Nauczysz się technik

prowadzenia mediacji i skutecznych metod negocjacji, które pozwolą osiągać Ci zawsze założone cele. Będziesz miał

unikatową możliwość udział w interaktywnej sesji warsztatowej, by móc usprawnić techniki komunikacji i efektywnej

autoprezentacji.

Nawet posiadając wieloletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych, weź udział w wydarzeniu i bezustannie doskonal

swój warsztat!
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PROGRAM 

Wtorek, 20 października

09:00
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników

09:05
Najskuteczniejsze modele strategii procesowej – czyli jak przygotować się do rozprawy sądowej?

 Marcin Ciemiński, Partner, Clifford Chance 

▪ Opracowanie strategii procesowej krok po kroku – o czym należy pamiętać?

▪ Przedprocesowy wybór materiału procesowego 

▪ Techniki konstruowania pism – w jaki sposób prawidłowo je przygotować?

09:55
Wszczęcie postępowania sądowego – ryzyko, korzyści, koszty

 dr Wojciech Wąsowicz 

▪ Wejście w spór jako decyzja zarządcza

▪ Ryzyko postępowania sądowego

▪ Koszty: Klasyczne koszty postępowania

▪ Koszty: Nieklasyczne koszty postępowania

10:45
Przerwa

11:00
Metody negocjacji podczas rozwiązywania sporów

 Artur Rycak, Doktor nauk prawnych, adwokat, Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR 

▪ Proces negocjacyjny z klientem, przeciwnikiem a Sędzią – jak skutecznie identy�kować poszczególnych interesariuszy

sporu sądowego?

▪ Planowanie strategii negocjacyjnej z poszczególnymi stronami postępowania

▪ Jak skutecznie negocjować, by osiągnąć założone cele i skutecznie zamknąć proces negocjacyjny?
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11:50
Jak rozwiązywać spory technologiczne?

 Artur Piechocki, radca prawny, partner zarządzający, APLaw 

▪ Modele współpracy podczas wdrożenia projektu informatycznego pozwalające uniknąć sporów

▪ Elementy wdrożenia stanowiące najczęstsze punkty sporne

▪ Co powinien zagwarantować sobie zamawiający na wypadek sporu

▪ Argumenty zmierzające do zawarcia ugody przez strony sporu technologicznego

▪ Korzyści dla stron sporu wynikające z zawarcia ugody

12:40
Lunch

13:10
Arbitraż i mediacje – czyli kiedy należy polubownie rozwiązać spory?

 Jarosław Kołkowski, Partner, kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy 

▪ Jak przekonać klienta do przejścia na polubowną ścieżkę rozwiązania sporu i w jakich sytuacjach?

▪ Metody argumentowania podczas rozwiązywania sporów za pomocą arbitrażu

14:00
Taktyki prowadzenia sporów sądowych

 prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner, Adwokat, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

14:50
Przerwa

15:00
Zabezpieczenie roszczenia – skuteczny instrument procesowy

 Andrzej Springer, radca prawny, wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

 Mirosław Skrycki, adwokat, wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

▪ Zabezpieczenia pieniężne vs nowacyjne

▪ Forum shopping i inne strategie

▪ Wykonanie zabezpieczenia – problemy

15:50
Komunikacja między stronami sporu sądowego. Techniki efektywnej autoprezentacji

 Jakub Podgajnik, Młodszy Prawnik, w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. 
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 Hubert Kubik, Szef Działu Prawa Cywilnego i Postępowań Spornych, w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i

Radcowie Prawni Sp. p. 

▪ Umiejętności werbalne i niewerbalne – jakie mają znaczenie w procesie przed sądem?

▪ W jaki sposób komunikować się, by skutecznie skupić uwagę sądu na każdym etapie sprawy?

▪ Zasady prowadzenia efektywnej argumentacji

▪ Wywieranie wpływu, obrona przed manipulacją, wzmacnianie pozycji – taktyki komunikacji podczas prowadzania

postępowań

17:00
Zakończenie konferencji
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Marcin Ciemiński
Partner Clifford Chance 

Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, partnerem w Departamencie Postępowań

Spornych warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance. Kierujący również zespołem

prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada bogate doświadczenie

w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, wewnętrznych dochodzeń,

w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i działania na szkodę

podmiotów gospodarczych. Doradza w szerokim spektrum spraw z zakresu

compliance. Jest autorem publikacji na temat prawa cywilnego i karnego oraz częstym

prelegentem podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego

i compliance. 

Jarosław Kołkowski
Partner kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy 

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego oraz studiów podyplomowych prawa podatkowego na Wydziale Prawa

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2000-2016 roku był członkiem

zespołu warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Weil, Gotshal & Manges,

w tym w latach 2011-16 jako partner w zespole prawa procesowego i arbitraży.

Od stycznia 2017 roku wspólnik w Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, odpowiedzialny

za rozbudowę praktyki procesowej kancelarii oraz portfela klientów sektora

energetyczno-paliwowego. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych,

arbitrażowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz prawie

korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych. Brał udział

w najbardziej prestiżowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych na polskim

rynku w ostatniej dekadzie. Posiada znaczące doświadczenie we współpracy

z największymi spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie. Był wielokrotnie rekomendowany w dziedzinie prawa procesowego

przez prestiżowe międzynarodowe ranking takie jak Chambers & Partners, The Legal

500, and PLC Which Lawyer? 
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Hubert Kubik
Szef Działu Prawa Cywilnego i Postępowań Spornych w Kancelarii Kopeć Zaborowski
Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. 

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów na każdym etapie postępowania. W swojej

praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem postępowań karnych oraz sporów

cywilnych, głównie w obszarze prawa prasowego i dóbr osobistych. Prelegent na wielu

konferencjach, seminariach i warsztatach, głównie w obszarze wystąpień publicznych,

w tym przed sądem. 

Artur Piechocki
radca prawny, partner zarządzający APLaw 

Założyciel kancelarii APLAW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej

i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT),

ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie

doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz

spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów.

Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w

Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce

i w organizacjach międzynarodowych. Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach

legislacyjnych Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds.

Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył,

a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego

w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Jest ekspertem

Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and

Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony

prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności

Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain

Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii

Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy

Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT).

Wykładowca w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie. Pełni rolę

Chapter Chair na rynek polski z ramienia PrivacyConnect. Prawnik rekomendowany

przez Media Law International oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT oraz Data

Protection. 
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Jakub Podgajnik
Młodszy Prawnik w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. 

Trener retoryki i wystąpień publicznych w Akademii Retoryki Igora Zalewskiego.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo spółek i prawo cywilne

ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań. Założyciel i Prezes Koła Debat

Oksfordzkich, którego drużyny wielokrotnie zajmowały wysokie miejsca na zawodach.

Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska.

Prowadzi również bezpłatne szkolenia dla licealistów z komunikacji i negocjacji oraz

wyboru kierunku studiów. 

prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Starszy Partner, Adwokat kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności

intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego.

Adwokat, Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki

i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu polskich

i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W kancelarii

nadzoruje prace Praktyki IP, w tym zespołów: Prawa własności przemysłowej, Prawa

konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.

Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk

Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Centrum Prawa Nowych

Technologii PAN i Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Prowadzi

na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa

własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej

konkurencji. Jest wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez

UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Uczestniczy w pracach nad

projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował

z Komisją Kody�kacji Prawa Cywilnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa

Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa

Własności Intelektualnej i Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii,

arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra

Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie

Gospodarczej w Warszawie. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych

rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz

prawie konkurencji (min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500,

Rzeczpospolita). Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności

intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor

pierwszej i największej publikacji IT „Prawo Internetu”. Autor m.in. monogra�i:

„Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz „Środki ochrony

praw własności intelektualnej”. Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa

Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji” i „Prawo własności przemysłowej”. 
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Artur Rycak
Doktor nauk prawnych, adwokat Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR 

Adwokat, doktor nauk prawnych, w latach 2000-2016 sędzia i asesor orzekający m.in.

w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim

i warszawsko-praskim. Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sądów

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie

doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w sprawach z zakresu prawa

pracy (jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził ponad 2.000 spraw

sądowych przed sądami wszystkich instancji). W latach 1996-2006 asystent

w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prelegent

na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca

i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów

i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego

w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa

pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów

powszechnych, w tym dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych,

dyrektorów i pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich,

asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz (ponad 3000 godzin szkoleń i zajęć

akademickich). Obecnie obsługujący jako adwokat największe polskie

i międzynarodowe spółki i korporacje w sporach sądowych oraz w ramach doradztwa

z zakresu prawa pracy. 

Mirosław Skrycki
adwokat, wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

Adwokat, wspólnik w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy,

współtworzy Praktykę Postępowań Sądowych i Arbitrażowych. Specjalizuje się

w prowadzeniu procesów cywilnych, obsłudze procesów negocjacyjnych, prawie

antymonopolowym i ochrony konkurencji. Reprezentuje klientów w sporach sądowych

wymagających zabezpieczenia roszczeń. Posiada głęboką wiedzę na temat linii

orzeczniczych Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących

wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego. Przez wiele lat pełnił funkcję

asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

tel:+48223339777
tel:+48223339777
tel:+48223339777


Spory sądowe

(811) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  

 

Andrzej Springer
radca prawny, wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

Radca prawny, wspólnik w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy,

kieruje Praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych. Doradza w zakresie bieżącej

obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora

�nansów, budownictwa, FMCG i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu

spraw gospodarczych przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi (KIG

i arbitraż ad hoc), postępowań przed Prezesem UOKIK oraz postępowań przed

organami administracji. Prowadził wiele precedensowych spraw sądowych (m.in.

z zakresu M&A oraz związanych z uzyskiwaniem odszkodowania z tytułu czynów

nieuczciwej konkurencji - private enforcement). Posiada bogate doświadczenie

w reprezentowaniu przedsiębiorców przed Prezesem UOKIK w sprawach związanych

z postępowaniami dotyczącymi naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz

klauzul abuzywnych - z sukcesem zakończył wiele postępowań wyjaśniających,

uzyskiwał decyzje zobowiązujące (bez orzekania kary), jak też orzeczenia sądów

uchylające decyzję UOKIK lub nałożoną w niej karę. Sprawował funkcję arbitra Sądu

Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Pełnił funkcję arbitra

trybunałów arbitrażowych ad hoc w Wiedniu oraz przy Sądzie Arbitrażowym KIG.

Stały arbiter na liście Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki

Nożnej. 

dr Wojciech Wąsowicz

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, doktor nauk prawnych. Kierował

praktyką rozwiązywania sporów w warszawskim biurze kancelarii Noerr. Akademicki

teoretyk i praktyk prawa z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw

sądowych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, a także cywilnych

i gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz polskimi

sądami arbitrażowymi m.in. w sporach z zakresu realizacji umów, odpowiedzialności

z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, nieuczciwej konkurencji oraz w sporach

między wspólnikami i akcjonariuszami. Bronił członków zarządów spółek oraz

reprezentował pokrzywdzone spółki w postępowaniach karnych dotyczących

zarzutów działania na szkodę spółki i w postępowaniach korupcyjnych. Doradzał

�rmom w związku z prowadzeniem wewnętrznych dochodzeń. Świadczy również

pomoc prawną w zakresie postepowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wieloletni wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Uniwersytetem

Warszawskim oraz Izbą Adwokacką w Warszawie. 
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Marketing Manager
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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.  
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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”) 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.
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