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Sektor nowych technologii oraz branża IT są jednymi z najprężniej rozwijających się kategorii biznesowych.

Umowa wdrożeniowa stanowi fundament współpracy obu stron, które biorą udział w projekcie. Celem kontraktu jest

sporządzenie właściwych umów regulujących zasady współpracy i porozumienia. To z reguły obszerne regulacje, a

poszczególne ich postanowienia skomplikowane.

Zarządzanie i realizacja umów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz

wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych. Dobrze skonstruowana

umowa stanowi podstawę sukcesu projektu i pozwala uniknąć wielu kon�iktów podczas jego realizacji.

Podczas konferencji powiemy między innymi jak od strony formalnej nadzorować realizację umowy i jak postępować w

sytuacji, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Przedstawimy analizę konkretnych przypadków z praktyki oraz liczne case studies.

Podczas konferencji m.in.:

▪ Jak zmienia się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych?

▪ Wdrożenia kaskadowe i zwinne w praktyce

▪ Wdrożenia w modelach usługowego świadczenia usług – jak opisać zakres usług oraz kontrolować wdrożenie

realizowane zwinnie?

▪ Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

▪ Co w i jakim zakresie jest chronione jako prawo własności intelektualnej we wdrożeniach IT?

▪ Regulowanie kwestii praw autorskich do oprogramowania we wdrożeniach IT

▪ Różnice prawne pomiędzy modelem SaaS a modelem licencyjnym

▪ Czy SaaS wymaga udzielenia licencji?

▪ Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy

▪ Umowy wdrożeniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa



▪ RODO w projektach wdrożeniowych IT – kwestie praktyczne

▪ Outsourcing IT – aspekty prawne i praktyczne

▪ Jak uniknąć sporu dotyczącego umowy IT

▪ Umowa na wdrożenie systemu IT: perspektywa zamawiającego vs. perspektywa wykonawcy.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie

zamawiającego i wykonawcy: osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów

informatycznych, prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie

systemów informatycznych, kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy działów IT i osoby kierujące

projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych.
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PROGRAM 

Wtorek, 7 czerwca

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

09:05 
Jak zmienia się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych? – nowe wyzwania i praktyczne aspekty prawne

 Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Różnorodność umów na współpracę z dostawcami IT

▪ Wdrożenia kaskadowe i zwinne w praktyce

▪ Wdrożenia w modelach usługowego świadczenia usług – jak opisać zakres usług oraz kontrolować wdrożenie

realizowane zwinnie?

▪ Wdrożenia w modelu no-code lub low-code – wyzwania prawne

▪ Umowy ramowe na współpracę z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

▪ Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

10:10 
Przerwa

10:30 
Własność intelektualna we wdrożeniach IT

 Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Co w i jakim zakresie jest chronione jako prawo własności intelektualnej we wdrożeniach IT?

▪ Wdrożenia no-code, low-code – co jest chronione?

▪ Regulowanie kwestii praw autorskich do oprogramowania we wdrożeniach IT

▪ Kluczowe wyzwania przy negocjowaniu postanowień prawnoautorskich we wdrożeniach

▪ Wnioski dot. regulowania kwestii praw autorskich płynące z Rekomendacji dotyczące zamówień publicznych

na systemy informatyczne

▪ Ryzyka płynące z vendor lock-in i jak się przed nim zabezpieczyć?

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
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11:40 
Oprogramowanie w modelu SaaS

 Tomasz Zalewski, Partner kierujący działem Commercial, Kancelaria Bird & Bird 

1- Podstawowe różnice prawne pomiędzy modelem SaaS a modelem licencyjnym

2- Czy SaaS wymaga udzielenia licencji?

3- Wdrożenie usługi SaaS a wdrożenie oprogramowania – podobieństwa i różnice

4- Kontekst wdrożenia i korzystania z oprogramowania w modelu SaaS i jego wpływ na postanowienia umowne:

▪ Regulacje sektorowe

▪ Regulacje wewnątrzorganizacyjne

▪ Zobowiązania wobec kontrahentów

▪ SaaS w modelu chmury prywatnej i w modelu chmury publicznej

5- Ryzyka wynikające z umowy i ryzyka wynikające z okoliczności faktycznych

6- Due diligence dostawcy

7- Ochrona danych osobowych

8- Cyberbezpieczeństwo

9- Dekalog usługobiorcy SaaS

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

12:50 
Przerwa

13:20 
Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy

 Kuba Ruiz, Senior Counsel w praktyce commercial, Kancelaria Bird & Bird 

1- Różne rodzaje odpowiedzialności w projektach IT:

▪ Odpowiedzialność kontraktowa;

▪ Odpowiedzialność gwarancyjna;

▪ Odpowiedzialność na zasadzie winy;

▪ Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka;

▪ Odpowiedzialność deliktowa;

▪ Odpowiedzialność na zasadzie art. 392 Kc. (przykładowa klauzula)

2- Zakres i granice odpowiedzialności:

▪ wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stron – przykładowe klauzule

▪ praktyka rynkowa
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3, Odpowiedzialność za podwykonawców

4- Siła wyższa

5- Rola preambuły i tzw. zapisów miękkich w ocenie odpowiedzialności w projektach IT

6- Odpowiedzialność w projektach chmurowych

7- Odpowiedzialność w umowach rezultatu i umowach na świadczenie usług

8- Odpowiedzialność stron w transakcjach międzynarodowych – na co zwrócić uwagę....

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

14:30 
Cyberbezpieczeństwo we wdrożeniach IT

 Dr Damian Karwala, Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Kancelariia

CMS 

▪ Znaczenie cyberbezpieczeństwa w aktualnych realiach

▪ Umowy wdrożeniowe a cyberbezpieczeństwo

▪ System cyberbezpieczeństwa w �rmie

▪ Zmiany, zmiany… czyli o planowanych zmianach na szczeblu krajowym i unijnym

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

15:10 
Zakończenie konferencji

Środa, 8 czerwca

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

09:05 
Wdrażanie przełomowych innowacji i IT

 Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Rodzaje przełomowych innowacji

▪ Specy�ka wdrożeń przełomowych innowacji

▪ Problematyka IT we wdrożeniach innowacji

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
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10:10 
Przerwa

10:30 
Ubezpieczenia w IT

 Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

 Piotr Nepelski, Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Rodzaje ubezpieczeń – perspektywa Wykonawcy i Zamawiającego

▪ Rodzaje ryzyk związanych z wykonywaniem usług IT

▪ Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

11:40 
Outsourcing IT – aspekty prawne i praktyczne

 Marcin Kroll, Adwokat, Rzecznik Patentowy, Partner, Kancelaria BSJP 

▪ Wprowadzenie:

o outsourcing IT – moda czy konieczność?

o wady i zalety outsourcingu IT

o podstawowe typy outsourcingu IT

o ramy prawne

▪ Kwali�kacja prawna outsourcingu IT i podstawowe rodzaje umów

▪ Kluczowe elementy umów outsourcingu IT, w tym:

o zasady rozliczeń

o zasady współdziałania stron

o zakres oraz poziom usług (SLA)

o poufność, przetwarzanie danych osobowych

o ochrona własności intelektualnej

o czas trwania i wyjście z umowy

▪ Odpowiedzialność wykonawcy w związku z outsourcingiem IT

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
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12:50 
Przerwa

13:20 
Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa

 Artur Piechocki, Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW, prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy

PIIT 

▪ Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie oraz omówienie podstawowych pojęć. Co powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić

skuteczną obronę swoich danych i organizacji

▪ Aktualne obowiązki podmiotów objętych przepisami prawa z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego

▪ Co nas czeka w zakresie cyberbezpieczeństwa - planowane zmiany w przepisach, rozszerzenie zakresu przedmiotowego

i podmiotowego obowiązków

▪ Zarządzanie ryzykiem z pogranicza RODO i cyberbezpieczeństwa, wzajemne przenikanie się przedmiotu ochrony

▪ Znane incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa

▪ Ransomware – globalny koszt w ciągu 10 lat to ponad 260 mld USD

▪ Najciekawsze sytuacje naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego

▪ Czy warto outsourcować cyberbezpieczeństwo?

▪ Konstruowanie umów outsourcingowych z zakresu cyberbezpieczeństwa

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

14:30 
Umowa na wdrożenie systemu IT: perspektywa zamawiającego vs. perspektywa wykonawcy

 Marta Pasztaleniec, Radca prawny, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń 

▪ Charakter umowy na wdrożenie systemu IT

▪ Przeciwstawne interesy stron umowy na wdrożenie systemu IT:

a. Odpowiedzialność

b. Prawa własności intelektualnej

c. Gwarancja

d. SLA

▪ Praktyczne przykłady postanowień umownych

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

15:10 
Zakończenie konferencji
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Dr Damian Karwala
Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
Kancelariia CMS 

Damian Karwala – doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa

Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat

doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora �nansowo-

ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii

oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym

uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz prawa IT. Członek założyciel

Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony

Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji; ekspert prawny Polskiej

Izby Ubezpieczeń. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą

sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych, a także w pracach nad

„komunikatem chmurowym” UKNF. Autor lub współautor licznych publikacji

naukowych i popularnonaukowych, w tym monogra�i „Komercyjne transfery danych

osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers

Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie

nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT). 

Xawery Konarski
Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Ekspert prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w nowych technologiach.

Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

W kancelarii nadzoruje prace zespołu Technologie Media Telekomunikacja

(TMT).Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes

Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń

(PIU).Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu

prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach

prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking

„Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych

technologii i ochrony danych osobowych. 
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Marcin Kroll
Adwokat, Rzecznik Patentowy, Partner Kancelaria BSJP 

Specjalista z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego

prawa nowych technologii. Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds.

Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków

towarowych i wzorów. Kompleksowo doradza klientom polskim i międzynarodowym

w sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony i zwalczaniem naruszeń

w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych,

patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża

strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze

międzynarodowym. Reprezentuje ich przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz

Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji

technologii. Swoje zainteresowania koncentruje również na zagadnieniach związanych

z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności.

Opracowuje i negocjuje w zakresie kontrakty IT, w tym umowy wdrożeniowe,

licencyjne utrzymania i rozwoju. Uczestniczył w licznych projektach IT, w tym

realizowanych w metodykach zwinnych, zarówno po stronie wykonawców oraz

zamawiających. Klientom doradza także w zakresie RODO, ochrony danych

osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu

konsumenckiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie

Warszawskim, Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego we współpracy

z University of Florida F.G. Levin College of Law oraz studiów podyplomowych

z zakresu prawa własności intelektualnej. 

Piotr Nepelski
Radca prawny, Senior Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie umów handlowych,

ze szczególnym uwzględnieniem umów IT. Posiada kilkuletnie doświadczenie

zawodowe we współpracy z zamawiającymi oraz wykonawcami, zdobyte zarówno

w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Współpracuje z wiodącymi podmiotami

w branży IT oraz największymi zamawiającymi w kraju, w tym z sektora

energetycznego oraz transportu. Doświadczenie zdobył m.in. w doradztwie przy

największych przetargach w kraju, a także reprezentując klientów na każdym etapie

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą

Odwoławczą. Posiada bogate doświadczenie również w doradztwie na etapie

wykonywania umów, w tym prowadzenia sporów w kontraktach IT. 
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Marta Pasztaleniec
Radca prawny Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń 

Marta Pasztaleniec specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nowych technologii,

prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie

w doradztwie prawnym na rzecz szeroko rozumianej branży IT, w tym negocjowaniu

i realizacji umów na wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, umów

prawnoautorskich, w szczególności umów licencyjnych, umów SLA oraz umów

na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej. Wspiera podmioty w zakresie regulacji

outsourcingowych. Posiada także doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego

w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności. Zdobyła także szerokie

doświadczenie w zakresie wspierania �rm informatycznych w postępowaniach

o udzielenie zamówień publicznych na budowę i utrzymanie systemów

informatycznych, w tym w zakresie reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą

a także kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów

gospodarczych. Autorka wielu publikacji poświęconych praktycznym zagadnieniom

z zakresu nowych technologii, prawa własności intelektualnej i prawa zamówień

publicznych. Interesuje się prawem nowych technologii, w tym także technologią

blockchain i sztuczną inteligencją oraz prawem własności intelektualnej. Ukończyła

Wydział prawa na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia

podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego

w Warszawie i prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim

w Krakowie. 
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Artur Piechocki
Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW, prezes Sądu Polubownego ds. Domen
Internetowych przy PIIT 

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 przy KPRM w pracach

legislacyjnych trzech grup roboczych: ds. Internetu Rzeczy (IoT), Cyberbezpieczeństwa

oraz Sztucznej Inteligencji (AI). Współzałożyciel i prezes Sądu Polubownego ds. Domen

Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), 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. Należy do grona

ekspertów EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa. 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). Pełni rolę Chapter Chair na rynek polski z ramienia

PrivacyConnect by OneTrust. Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących

ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkuset

artykułów prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej,

Magazynu ODO Ochrona Danych Osobowych i innych. Współautor książki „Domeny

internetowe. Teoria i praktyka” wydanej przez Wolters Kluwer w 2020 r. Wykładowca

w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie. Członek kolegium

redakcyjnego Prawa Nowych Technologii C.H. Beck. Prawnik rekomendowany

corocznie przez międzynarodowe rankingi prawnicze Media Law International oraz

Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT oraz Data Protection & Privacy Protection. 
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Kuba Ruiz
Senior Counsel w praktyce commercial Kancelaria Bird & Bird 

Kuba Ruiz jest ekspertem w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji

handlowych, cenionym przez klientów za jego zaangażowanie w prowadzenie spraw.

Specjalizuje się w dziedzinie IT, transakcjach handlowych i rozwiązywaniu sporów.

Pracował przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym przy największych wdrożeniach

informatycznych w Polsce, między innymi przy największych projektach wdrożenia

centralnych systemów bankowych, przy projektach dotyczących nabycia usług

na ogólnopolski transfer danych za pośrednictwem sieci rozległej (WAN) wraz

z towarzyszącymi SLA dla ponad 1000 węzłów sieci, projektach nabycia systemów ERP,

CRM i innych systemów bazodanowych, audytach polityk IT governance

w największych przedsiębiorstwach w Polsce, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

na każdym z etapów realizacji projektów informatycznych. Opracowywał i skutecznie

negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub

usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy

dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe,

outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Kuba Ruiz wyróżnia się szczególnym

doświadczeniem w sporach technologicznych, w tym w sporach budowlanych,

infrastrukturalnych (rynek energetyczny, przemysł ciężki) oraz IT. Jest ekspertem

prawnym Krajowej Izby Gospodarczej. W tegorocznym wydaniu rankingu Chambers

FinTech Legal Kuba Ruiz jest rekomendowany jako jeden z najlepszych prawników

zajmujących się FinTech w Polsce: "Excellent for IT detail and solutions, Kuba is very

goal-oriented. He's not focused on problems but on �nding solutions. We had a dif�cult

negotiation of legal clauses and Kuba was very engaged, his approach of �nding

solutions was extraordinary. Nothing is impossible with Kuba". 

Agnieszka Wachowska
Radczyni prawna, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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Tomasz Zalewski
Partner kierujący działem Commercial Kancelaria Bird & Bird 

Tomasz Zalewski jest cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych

z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności

intelektualnej. Posiada ponad dwudziestoletnie 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. 
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Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość
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Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść. 

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

internetowych Bonnier Business Polska”.  

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

produktów i usług.  

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

jego produktów i usług.  

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

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

RODO Zobacz więcej  

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

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

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

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

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze

pro forma lub na fakturze VAT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

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

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

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

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

zostanie obciążony pełną Ceną.

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

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

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

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

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

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

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

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

Wydarzeniu.

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

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

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

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

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

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

Regulaminu.

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

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

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

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

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

osoba zgłaszająca działa.

20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

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

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

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

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

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

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,
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21.1.2 urządzenie końcowe,

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

tekstowych, wideo itp.).

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

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

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

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

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

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

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

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

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

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

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób

trzecich obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u

któregoś́ z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do

udostępnienia danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa

COVID-19 i ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

25. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia

obsługująca Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego /

Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego

zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem i poinformować o tym fakcie pod

dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 695370213.

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

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

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

27. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia

kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla

organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

udostępniane do publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

28. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania

wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek

ochronnych (przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub

żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

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

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

Umowy wdrożeniowe na systemy IT - aspekty prawne i
praktyczne

(10319) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  
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