Akademia Lidera II. Doświadczenia praktyków
2 lutego ‑ 30 marca 2021 / Online
1395 zł netto do 2 lutego (cena udziału online)

CEL
Bycie liderem, który nie tylko znakomicie zarządza, ale również inspiruje i motywuje do działania, to trudna sztuka. Można
się jednak tego nauczyć, czerpiąc wiedzę od najlepszych ekspertów i managerów z wieloletnim doświadczeniem. Należy
przy tym zadbać o wszechstronne kompetencje, pozwalające na zbudowanie odpowiedniej pozycji i ciągłe doskonalenie
umiejętności przywódczych. To znakomita inwestycja, zwłaszcza w niepewnych czasach, w których rola lidera jest jeszcze
ważniejsza.

Akademia Lidera II to unikatowe wydarzenie, w którym swoją wiedzą dzielą się osoby posiadające wieloletnie
doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Dzięki nowoczesnej formule pozwala na zdobycie eksperckiej wiedzy
każdej osobie, której zależy na podniesieniu kompetencji miękkich w zakresie przywództwa, komunikacji, w tym
komunikacji kryzysowej, budowania marki osobistej oraz metod i technik komunikacji w czasach, w których ta opiera się na
kanałach online.

Akademia Lidera II to:
▪ Cykl 5 spotkań budujących kompetencje menedżerskie.
▪ 5 liderów polskiego biznesu dzielących się swoim doświadczeniem w zakresie przywództwa.
▪ Praktyczny program doskonalenia miękkich umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu ludźmi.

W ramach odbywających się co 2 tygodnie spotkań Akademii Lidera II:
▪ Poznasz proces budowania autorytetu lidera wewnątrz i na zewnątrz Twojej �rmy.
▪ Dowiesz się, jak skutecznie przygotować zespół na czas kryzysu i budować jego zaufanie.
▪ Nauczysz się technik komunikacji i przekazywania negatywnych informacji zwrotnych.
▪ Poznasz metody budowania marki osobistej lidera.
▪ Zdobędziesz wiedzę, jak pełnić rolę lidera w rzeczywistości cyfrowej.

Akademia Lidera II. Doświadczenia praktyków

Ludzie potrzebują oparcia w liderach, autorytetach, rzetelnych informacjach, relacjach – bądź dla nich źródłem wiedzy,
przykładem i wsparciem. Dzięki udziałowi w Akademii Lidera II odkryjesz w sobie zdolności menadżerskie i zyskasz
możliwość doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

5 spotkań = 5 obszarów doskonalenia

*Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć na żywo, przekażemy nagranie, które odtworzysz w dowolnym czasie.
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PROGRAM
Wtorek, 2 lutego
2 lutego 2021 r. | 1 webinar Akademii Lidera II. Doświadczenia praktyków
11:30
Przywitanie uczestników i uroczyste rozpoczęcie Akademii Lidera II

11:31 ‑ 13:00
Lider – przywódca

Andrzej Klesyk, prezes PZU w latach 2007-2015
▪ Autorytet – jak go budować wewnątrz i na zewnątrz organizacji?
▪ Cechy przywódcy, które pozwolą osiągnąć sukces
▪ W jaki sposób radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach?
▪ ePrzywództwo – rola lidera w czasach digitalizacji

16 lutego 2021 r. | 2 webinar Akademii Lidera II. Doświadczenia praktyków
11:32 ‑ 13:00
Budowanie marki osobistej lidera

Roman Wieczorek, wiceprezes wykonawczy zarządu światowego Grupy Skanska do 2016 r.
▪ Zde�niujmy pojęcia - Lider, Przywództwo
▪ Proces budowania autorytetu Lidera : Wartości jako fundament wszystkiego
▪ Proces budowania autorytetu Lidera : Nie zapomnij o triadzie : myślę, mówię, działam
▪ Proces budowania autorytetu Lidera : Nasza codzienna "scena" �rmowa
▪ Długoterminowa satysfakcja

2 marca 2021 r. | 3 webinar Akademii Lidera II. Doświadczenia praktyków
11:33 ‑ 13:00
Metody i techniki komunikacji lidera

Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska w latach 2015-2020
▪ Jak skutecznie porozumiewać się wewnątrz organizacji?
▪ W jaki sposób komunikować się z interesariuszami zewnętrznymi, by osiągać założony cel?
▪ Komunikacja na odległość – efektywne metody porozumiewania się w rozproszonym zespole
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▪ Techniki przekazywania informacji zwrotnych i negatywnych komunikatów

16 marca 2021 r. | 4 webinar Akademii Lidera II. Doświadczenia praktyków
11:34 ‑ 13:00
Lider online i jego zespół

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka, mentorka przedsiębiorców
▪ Cechy i kompetencje lidera
▪ Lider on-line vs lider stacjonarny - różnice
▪ Obecność on-line
▪ Motywowanie zespołu zdalnego

30 marca 2021 r. | 5 webinar Akademii Lidera II. Doświadczenia praktyków
11:35 ‑ 13:00
Lider podczas kryzysu

Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch w latach 2006–2018
▪ Rola lidera w czasie kryzysu
▪ Jak skutecznie przygotować zespół na czas kryzysu i budować jego zaufanie?
▪ Metody wspierania menedżerów w organizacji
▪ Jak wykorzystać kulturę organizacji i regionu do podejmowania trudnych decyzji?

13:00
Zakończenie Akademii Lidera II
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PRELEGENCI

Małgorzata Bieniaszewska
właścicielka MB Pneumatyka, mentorka przedsiębiorców
Mentorka przedsiębiorców, psycholog, �lolog angielski. Obecnie pełni w �rmie rolę
dyrektora handlowego. Businesswoman została z braku wyboru. Musiała przejąć
rodzinny biznes w 2002 r. od ojca, który z powodu choroby nie był w stanie dalej
go prowadzić. Ukończyła także EMBA na Aalto University. Studiując, równolegle
tworzyła inżynieryjną �rmę MB Pneumatyka w Sulechowie. Z rodzinnego zakładu
produkcyjnego przekształciła ją w prężne przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne
sektora Automotive. MB Pneumatyka jest jedyną �rmą w Polsce i jedną z trzech
największych w Europie dostarczającą złącza globalnym producentom
pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń do pojazdów użytkowych. Dziś
złącza produkowane w Lubuskiem są używane w większości samochodów powyżej 3,5
tony na świecie. Zdecydowana większość produktów to autorskie rozwiązania, efekt
współpracy z zespołem inżynierów. Prekursorka idei współpracy biznesu z nauką
w regionie. Wierzy, że to Polska może kształtować innowacyjne rozwiązania
w światowym przemyśle samochodowym, zamiast kopiować zagraniczne patenty.
Firma Małgorzaty Bieniaszewskiej otrzymała Nagrodę Gospodarczej Prezydenta RP w
kategorii Firma Rodzinna w edycji konkursu z 2018 r. oraz nominację do prestiżowej
nagrody „Trailer Innovation 2019” na targach IAA Commercial Vehicles w Hanowerze
w kategorii Komponenty. Właścicielka MB Pneumatyka otrzymała wyróżnienie w X
edycji konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukces Pisany Szminką i nagrodę
Akcelerator Biznesu podczas Forum Firm Rodzinnych Forbes w 2019 r. W 2020 r.
Została nagrodzona w plebiscycie Fobesa - BrandMe CEO.

Krystyna Boczkowska
prezes zarządu Robert Bosch w latach 2006–2018
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Andrzej Klesyk
prezes PZU w latach 2007-2015
Menedżer i �nansista, w latach 2007-2015 prezes zarządu PZU Doświadczenie
menedżerskie zdobywał w Polsce i za granicą. Współtworzył Handlobank oraz Bank
Inteligo, który jest jego autorskim projektem. Za jego kadencji PZU stał się najsilniejszą
instytucją �nansową w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego
w Polsce.

Grażyna Piotrowska-Oliwa
prezes Virgin Mobile Polska w latach 2015-2020
Ukończyła studia MBA we francuskim INSEAD, Krajową Szkołę Administracji
Publicznej w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Menedżer z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez większość tego okresu
związana z sektorem telekomunikacyjnym. Przedsiębiorca i inwestor. Członek Rady
Dyrektorów AR Packaging Group AB, członek Rady Nadzorczej oraz inwestor
w spółkach Grupa Modne Zakupy oraz Talkin’ Things. W latach 2015- 2020 Prezes
Zarządu Virgin Mobile Polska.Virgin Mobile CEE. W trakcie swojej kariery zawodowej
była m.in. Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej
w Telekomunikacji Polskiej, Prezesem Zarządu PTK Centertel (operator sieci Orange),
Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży w PKN Orlen, Prezesem Zarządu Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prowadziła niezależną działalność doradczą
i inwestycyjną. Pełniła również funkcje członka rad nadzorczych takich spółek jak PZU,
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ABC Data, Orlen Deutschland oraz
PGNiG Norway (PGNiG International).

Roman Wieczorek
wiceprezes wykonawczy zarządu światowego Grupy Skanska do 2016 r.
Prawnik, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były
Prezes zarządu światowego Grupy Skanska z siedziba w Sztokholmie ( 2010 – 2016),
były Prezes zarządu Skanska w Polsce ( 2005 - 2009 ), były Prezes zarządu Skanska
Czechy i Słowacja ( 2015- 2016). W grudniu 2016 roku zakończył karierę zawodową.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego. Jest
członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest
przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców
Instytutu CEELI (Central and Eastern European Low Initiative Institute) z siedzibą
w Pradze. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Ośrodka Pro�laktyki i Epidemiologii
Nowotworów (OPEN) z siedzibą w Poznaniu. Jest członkiem Rady Instytutu Humanites
z siedziba w Warszawie, Ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego z siedzibą
w Poznaniu. Doradca Biznesu i mentor.
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KONTAKT

Opiekun merytoryczny

MIEJSCE

Współpraca

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

Online
Paulina Mocka
Project Manager

Mateusz Stempak
Marketing Manager

48223339867

48223339912

p.mocka@pb.pl

m.stempak@pb.pl
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Formularz rejestracji: Akademia Lidera II. Doświadczenia
praktyków

Cena
Akademia Lidera II. Doświadczenia praktyków
2 lutego ‑ 30 marca 2021, Online
1395 zł netto od 2021-02-02 do 2021-02-02

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
�rma

Imię

osoba �zyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

Akceptuję regulamin
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
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).
2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w
informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, 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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Akademia Lidera II. Doświadczenia praktyków
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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