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CEL
Mijający rok był trudny dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Zagadnienia, którymi zawodowo zajmowało
się wielu z Państwa i które budziły największe wątpliwości, chcielibyśmy omówić podczas niniejszej konferencji pomimo, że
wiele z nich nie doczekało się „urzędowego” opracowania.
Wiemy, że dla wielu z Państwa wciąż interesującym tematem jest Covid i tarcie pomiędzy ochroną danych osobowych,
prawem pracy i wolnością i bezpieczeństwem prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony, mniej więcej w tym
samym czasie, rynek musi zderzyć się z post-Schremsową rzeczywistością i ponownie się pochylić nad kwestią transferu
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. To o tyle trudne, że w obu przypadkach nawet organy ochrony
danych zdają się mieć wątpliwości, jak przedsiębiorcy mają radzić sobie z tymi problemami.
Naszą ambicją jest pokazanie Państwu jak w mijającym roku ukształtowała się praktyka Prezesa UODO oraz wybranych
organów ochrony danych z innych państw UE w wybranych przez nas obszarach. Zaprosiliśmy starannie dobranych
ekspertów i znakomitych gości, którzy zgodzili się podzielić z Państwem swoim doświadczeniem związanym zarówno z
Covidem, post-Schremsową rzeczywistością ale też bardziej tradycyjnymi problemami, jak przetwarzanie danych
kontaktowych osób prawnych.
Podczas Konferencji poruszymy następujące tematy:
▪ Sprawa Schrems II i jej konsekwencje dla polskich �rm
▪ Czy polscy przedsiębiorcy mogą bezpiecznie korzystać z usług cloudowych po wyroku Schrems II
▪ RODO w HR w czasach COVID-u. Jakie problemy praktyczne napotkali polscy przedsiębiorcy w związku z pandemią, i
jak sobie z nimi radzili?
▪ Organizacja pracy w okresie pandemii a kwestie ochrony danych osobowych
▪ Telemarketing i komunikacja elektroniczna. Co zmieni się w związku z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej
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PROGRAM
Czwartek, 3 grudnia
09:25
Rozpoczęcie konferencji

09:30
Najważniejsze decyzje polskiego organu ochrony danych AD 2020

Aleksandra Czarnecka, Prawnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
▪ Omówienie wybranych sankcji nałożonych przez Prezesa UODO w 2020 r.
▪ Decyzje, które mają wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorców
▪ Sądowa kontrola decyzji Prezesa UODO – czy WSA w Warszawie podziela poglądy organu ochrony danych?

10:15
Najważniejsze decyzje unijnych organów nadzorczych AD 2020

Marcin Lewoszewski, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
▪ Kluczowe rozstrzygnięcia unijnych organów nadzorczych w 2020 r. (przegląd subiektywny)
▪ Decyzje unijnych organów nadzorczych a praktyka polskiego organu
▪ Istotne wyzwania dla przedsiębiorców

11:00
Przerwa na kawę

11:15
Sprawa Schrems II i jej konsekwencje dla polskich �rm

Dr Arwid Mednis, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
▪ Główne tezy wyroku w sprawie Scherems II (zakres materialny RODO, nieważność Privacy Shield, stanowisko ws.
standardowych klauzul umownych)
▪ Stwierdzenie nieważności decyzji ws. Privacy Shield a dalszy transfer danych osobowych do USA
▪ Czy standardowe klauzule umowne wystarczająco zabezpieczają transfer danych do państwa trzeciego (czy możliwe
są dodatkowe zabezpieczenia danych)?
▪ Wyrok ws. Schrems II a inne podstawy prawne transferu danych do państw trzecich
▪ Jak ocenić poziom ochrony osób �zycznych w państwie trzecim?

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(1366)

RODO w czasach kryzysu. Czego nauczyliśmy się w 2020 r.

12:00
Czy polscy przedsiębiorcy mogą bezpiecznie korzystać z usług cloudowych po wyroku Schrems II?

Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft Sp. z o.o.

12:30
RODO w działalności mediów i informacyjnych portali internetowych – najważniejsze problemy

Anna Rak-Kozerska, Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych, TVN Discovery
▪ Zarządzanie skryptami przez wydawcę: przystąpienie do Transparency & Consent Framework 2.0, wybór mechanizmu
CMP, skrypty analityczne
▪ Reklama online 2020: skrypty na stronach zawierających treści dla dzieci, dostawcy skryptów zlokalizowani poza EOG
po wyroku Schrems II, CMP a dynamic ad insertion
▪ COVID na planach produkcyjnych - zarządzanie przetwarzaniem dużych wolumenów danych o zdrowiu (czy
automatyzacja jest możliwa)?

13:15
Lunch

13:45
RODO w HR w czasach COVID-u. Jakie problemy praktyczne napotkali polscy przedsiębiorcy w związku z pandemią, i
jak sobie z nimi radzili?

Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
▪ Sprawdzanie stanu zdrowia pracowników – gdzie jest granica dozwolonego działania pracodawcy?
▪ Organizacja pracy w okresie pandemii a kwestie ochrony danych osobowych
▪ Wytyczne organów nadzorczych mające wpływ na pracodawców

14:30
Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń. Stanowiska Prezesa UODO

Karolina Gałęzowska, Inspektor Ochrony Danych, Bank Millennium S.A.
▪ Wprowadzenie do problematyki – przetwarzanie danych dla celów obrony przed roszczeniami w sektorach
regulowanych
▪ Przetwarzanie danych po zakończeniu relacji i w przypadku braku relacji gospodarczej
▪ Przegląd dotychczasowych decyzji PUOD
▪ Argumenty za i przeciw przetwarzaniu danych w oparciu o przepisy k.c.
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15:00
Przerwa

15:15
Telemarketing i komunikacja elektroniczna. Co zmieni się w związku z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej

Damian Karwala, Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych
Technologii w kancelarii CMS
▪ Telemarketing i e-marketing – zmiany pilnie potrzebne
▪ Co zmienia nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej?
▪ Czego zabrakło w nowych przepisach?
▪ Wpływ zmian na praktykę

16:00
Wytyczne i kierunki działań UE w obszarze ochrony danych w 2020 i w następnych latach

Magdalena Kogut-Czarkowska, Prawnik IPTech, Timelex
▪ Przegląd kluczowych stanowisk Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB)
▪ Cookies a ochrona danych - co się zmieniło?
▪ ePrivacy - co dalej?

16:45
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI

Aleksandra Czarnecka
Prawnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz kwestiach związanych
z cyberbezpieczeństwem. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania wymogów
wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w podmiotach
z różnych sektorów, w tym w ramach przekazywania danych osobowych do państw
trzecich, a także wspierania klientów w obsłudze żądań podmiotów danych oraz
monitorowania ryzyka związanego ze współpracą z dostawcami (Vendor Risk
Management). Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy
z Georgia State University College of Law i Emory University School of Law. Przed
dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j., była członkiem
zespołu specjalizującego się w prawie telekomunikacyjnym, prawie własności
intelektualnej oraz ochronie danych osobowych w międzynarodowej kancelarii.

Karolina Gałęzowska
Inspektor Ochrony Danych Bank Millennium S.A.
Inspektor Ochrony Danych w Banku Millennium i spółkach z grupy kapitałowej banku,
doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed
dołączeniem do banku Millennium była starszym prawnikiem w zespołach TMT / IP &
Data Protection wiodących w tym obszarze kancelarii. Specjalizuje się w prawie
administracyjnym (publicznym), ochronie danych oraz prawie telekomunikacyjnym.
Uczestniczyła w licznych projektach audytowych związanych z przetwarzaniem
danych osobowych i wdrożeniem RODO. Doradzała podmiotom z wielu sektorów
regulowanych. Uczestniczyła ponadto w pracach legislacyjnych związanych
z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych
w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów
prawnych. Doradca przy postępowaniach o stwierdzenie naruszenia przepisów RODO
i kontrolach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz postępowaniach przed
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Była Członkiem Grupy Roboczej ds. IoT
przy Ministerstwie Cyfryzacji. Autorka i współautorka licznych publikacji na temat
ochrony danych osobowych.
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Michał Jaworski
Dyrektor Strategii Technologicznej Microsoft Sp. z o.o.
Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje
od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej
(ang. National Technology Of�cer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu
Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych
Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej
Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT
w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki
Precyzyjnej (1985)

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. Członek założyciel Stowarzyszenia
Praktyków Ochrony Danych; ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń. Brał udział
w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO
w przepisach krajowych. 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).

Anna Kobylańska
Adwokat, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym
w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie
w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony
własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych
osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie.
Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie
wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe
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Magdalena Kogut-Czarkowska
Prawnik IPTech Timelex
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii handlu elektronicznego i ochrony
konsumentów. Doradza klientom w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
prywatności, w szczególności w odniesieniu do umów dotyczących przetwarzania
danych, korzystania z baz danych w ramach grup kapitałowych, outsourcingu
przetwarzania danych, transgranicznych przepływów danych, naruszeń prywatności
oraz sprzedaży, dzierżawy i rejestracji baz danych. Doradza spółkom działającym
w branży informatycznej w zakresie wdrażania systemów komputerowych, w tym
udzielania licencji i utrzymania. Zajmuje się również sporami dotyczącymi własności
intelektualnej i ściganiem przestępstw. Magdalena jest rekomendowana przez
międzynarodowy ranking kancelarii prawniczych Legal 500 EMEA w kategorii Data
privacy and Data protection. Jest członkiem grup roboczych IAB Legal i GDPR. Została
również powołana przez Ministerstwo Cyfryzacji do grupy roboczej zajmującej się
Internetem Rzeczy.

Marcin Lewoszewski
Radca prawny, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych i prawa
nowych technologii. Na co dzień świadczy usługi prawne klientom z różnych sektorów
gospodarki, a zwłaszcza tym, których działalność związana jest z nowymi
technologiami. Wykłada na studiach podyplomowych poświęconych Zarządzaniu
Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastosowaniu Technologii Cloud Computingu
w Modelowaniu Biznesowym, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową
w Warszawie. Wyróżniony przez ranking Chambers and Partners: Europe w kolejnych
latach 2013 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane
Osobowe. Znalazł się również w gronie laureatów rankingu Rising Stars 2015 –
najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 35 rokiem życia,
organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Jest pierwszym Polakiem będącym
Chairem IAPP KnowledgeNET - międzynarodowej organizacji International
Association of Privacy Professionals, zrzeszającej prawników zajmujących się ochroną
prywatności.
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Dr Arwid Mednis
Radca prawny, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
Zajmuje się prawem nowych technologii, w tym prawem telekomunikacyjnym oraz
ochroną danych osobowych. Jest także specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa,
ochrony informacji oraz dostępu do informacji publicznej. Ma także doświadczenie
w prawie administracyjnym, w szczególności prawie samorządu terytorialnego oraz
partnerstwie publicznoprywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę
w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach
1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także
autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych
i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych
oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pracuje na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu
dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa łączności
elektronicznej, jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa
telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa
administracyjnego.

Anna Rak-Kozerska
Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych TVN Discovery
Dyrektor ds. Ochrony Danych Osobowych w spółkach z grupy TVN Discovery, radca
prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem
do TVN Discovery była członkiem zespołów Privacy/Data Protection i Cybersecurity
w wiodących w tym obszarze kancelariach prawnych w Polsce oraz Brukseli. Doradzała
klientom z państw członkowskich UE, USA i Azji w zakresie prowadzenia działalności
w UE w sektorach bankowości, �ntech, ubezpieczeń, linii lotniczych, gier hazardowych
i HR, �ntech, linii lotniczych, elektromobilności programów lojalnościowych, reklamy
online, online hospitality oraz VOD. W swojej praktyce doradzała w zakresie
transgranicznych transferów danych osobowych, mitygacji ryzyk związanych
z incydentami bezpieczeństwa, postępowań kontrolnych, zgodności usług i produktów
z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych przed wejściem na rynek. Ma za
sobą doświadczenie w postępowaniach przed regulatorami ochrony danych
osobowych w Polsce i w Niemczech oraz w sporach przed stałymi trybunałami
arbitrażowymi oraz w arbitrażu ad hoc. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej
we współpracy z Reńskim Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn.
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KONTAKT

Opiekun merytoryczny

MIEJSCE

Współpraca

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

Online
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Mateusz Stempak
Marketing Manager

48223339824
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Formularz rejestracji: RODO w czasach kryzysu. Czego
nauczyliśmy się w 2020 r.

Cena
RODO w czasach kryzysu. Czego nauczyliśmy się w 2020 r.
3 grudnia 2020, Online
895 zł netto od 2020-12-03 do 2020-12-03

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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Formularz rejestracji: RODO w czasach kryzysu. Czego
nauczyliśmy się w 2020 r.

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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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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