Odpowiedzialność członków zarządu
20 ‑ 21 kwietnia 2021 / online
1195 zł netto do 12 marca (cena udziału online)
1595 zł netto do 21 kwietnia (cena udziału online)

CEL
Kadra zarządzająca, podejmująca decyzje w imieniu spółki, powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych
przepisach prawnych, �nansowych oraz podatkowych. Prezesi oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za
właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji.
Szczególnie teraz w warunkach kryzysu gospodarczego i pandemii koronawirusa jest to ogromnie ważne, gdyż
ekonomiczne i prawne skutki podejmowanych decyzji są często nie do przewidzenia.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności
członków zarządu, ukazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Uczestnicy zapoznają się z zakresem
odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji
prawnych.
2 –dniowa konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z
wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany
doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” w
dniach 20-21 kwietnia 2021 r. w formule online.
Główne zagadnienia:
▪ Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych
▪ Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady
nadzorczej?
▪ Zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej po zmianach prawnych
▪ Jak nowelizacja KSH wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek?
▪ Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce
▪ Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o
upadłość?
▪ Wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
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▪ Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - jak przejść przez kontrolę organów
bezpiecznie?
▪ Czy niekorzystne decyzje, które nie przyniosły szkody mogą pozbawiać członka zarządu majątku prywatnego?
▪ Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
▪ Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
▪ Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O
Co gwarantujemy?
▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = znakomici eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i ogromnym
doświadczeniem
▪ Program stworzony w oparciu o najbardziej aktualne zmiany w prawie = nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
▪ Wskazówki, które będą odpowiedzią na aktualną sytuację gospodarczą oraz decyzje podjęte w związku z COVID-19
▪ Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
▪ Imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę
Do udziału zapraszamy m.in.:
▪ Prezesów zarządu
▪ Członków zarządu
▪ Przewodniczących rad nadzorczych
▪ Członków rad nadzorczych
▪ Sekretarzy rad nadzorczych
▪ Prokurentów
▪ Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
▪ Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
▪ Radców prawnych, adwokatów
▪ Dyrektorów Finansowych
▪ Specjalistów ds. obsługi władz spółki
▪ Szefów biur obsługi zarządu
▪ Asystentów zarządów
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PROGRAM
Wtorek, 20 kwietnia
08:55
O�cjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00 ‑ 10:00
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych - normy prawne dla kadry zarządzającej

dr Marcin Chomiuk, Radca prawny, Partner, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego,
Kancelaria JDP
▪ jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?
▪ analiza wybranych przepisów KSH mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu

10:00
Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci
▪ obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki kapitałowej
-rola rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek
-nowe obowiązki rady nadzorczej
-nowe uprawnienia rady nadzorczej
▪ organizacja prac rady nadzorczej spółki kapitałowej
-prawo dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki
-wsparcie rady nadzorczej przez podmioty zewnętrzne
-zmiany w zakresie organizacji prac rady nadzorczej

11:00
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu

Bartłomiej Włodarski, Counsel, Radca Prawny, PwC Polska
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▪ podstawy prawne, rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
▪ szczegółowe zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – wobec spółki, wierzycieli spółki i osób trzecich
▪ przesłanki wyłączające odpowiedzialność
▪ zagadnienie należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członków zarządu
▪ powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (actio pro socio)
▪ praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

12:00
Przerwa

12:30
Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

Ewa Rutkowska, Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Prawnej, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
▪ od czego zacząć, kiedy wybucha kryzys
▪ zespół kryzysowy: kto, co i jak
▪ odpowiedzialność prawna za strategię i rola koordynacji
▪ prewencja i action plan na „złe czasy”

13:30
Odpowiedzialność karna członków zarządu

Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal
▪ znaczenie świadomości prawno – karnej członków zarządu dla efektywnego prowadzenia biznesu
▪ podstawa prawna odpowiedzialności karnej członków zarządu - typowe przestępstwa i wykroczenia menedżerskie
w prawie karnym, KSH, ustawie o rachunkowości
▪ środki zapobiegawcze stosowane przez sądy i organy ścigania w sprawach gospodarczych
▪ orzekanie kar i środków karnych wobec sprawców przestępstw gospodarczych
▪ formy minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej – uwagi praktyczne

14:30
Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych

Michał Zdyb , TAXWISE Michał Zdyb
▪ członek zarządu – osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi innego podmiotu
▪ przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej
▪ okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną skarbową
▪ zaniechanie karalności: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji

15:30
Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

Michał Zdyb , TAXWISE Michał Zdyb
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▪ rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej
▪ przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu
▪ odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów

16:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Środa, 21 kwietnia
08:55
Powitanie uczestników, rozpoczęcie

Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00
Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O (Directors & Of�cers)

dr Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
Monika Kosman, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
▪ podwyższone ryzyko członków władz spółek kapitałowych
▪ rodzaje roszczeń wnoszonych do członków zarządu
▪ zmiany przepisów skutkujące zwiększoną odpowiedzialnością i karami dla członków władz
▪ przykłady roszczeń objętych ochrona ubezpieczeniową D&O – doświadczenie międzynarodowe i polskie
▪ liczba szkód w ubezpieczeniu D&O na polskim rynku
▪ krąg osób i zdarzenia objęte ochroną w ubezpieczeniu D&O
▪ okres ochrony ubezpieczeniowej
▪ wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

10:00
Postępowanie menedżera na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania - czyli jak sobie z tym poradzić?

Robert Gniezdzia, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci
Łukasz Chmielniak, Adwokat, Partner Zarządzający, Chmielniak Adwokaci
▪ jak przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?
▪ przygotowanie menedżera na wypadek ewentualnego przesłuchania w roli świadka lub podejrzanego
▪ aresztowanie – jak sobie z tym poradzić?

11:00
Odpowiedzialność członków zarządu za decyzje biznesowe podejmowane w spółkach

Monika Drab-Grotowska, Radca Prawny, Partner, Drab–Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci,
Ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych
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▪ czy niekorzystne decyzje, które nie przyniosły szkody mogą pozbawiać członka zarządu majątku prywatnego?
▪ jak nie popełnić błędów, które pogrążyły już niejednego członka zarządu?
▪ jakie klauzule w umowach i statutach spółek szczególnie niebezpieczne dla członka zarządu?
▪ czy można zabezpieczyć się przed natychmiastowym odwołaniem ?
▪ czy istnieje umowa o zwolnienia członka zarządu z odpowiedzialności?
▪ co zrobić, aby bezpiecznie przejść przez okres kadencji?

12:00
Przerwa

12:30
Kiedy zarząd MUSI złożyć wniosek o upadłość i co się stanie, jak tego nie zrobi?

dr Patryk Filipiak, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner, Filipiak Babicz Legal
▪ kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością?
▪ czym różni się przesłanka płynnościowa od zadłużeniowej?
▪ jakie znaczenie ma wartość majątku przy ocenie niewypłacalności?
▪ jak konkretnie zarząd powinien się zabezpieczyć na wypadek przyszłych roszczeń wierzycieli?
▪ jakie są rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie? Czy grozi za to również kara
pozbawienia wolności?
▪ czy złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności?
▪ czy w razie niewypłacalności należy złożyć jednocześnie wniosek o upadłość i wniosek restrukturyzacyjny?

13:30
Zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych

Paula Koczara, Radca Prawny, Associate w Zespole Prawa Pracy, Kancelaria Bird & Bird
ZASADY ZATRUDNIANIA
• przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
• charakter prawny aktu powołania
• umowa o pracę
• umowy cywilnoprawne
ZASADY WYNAGRADZANIA
• zasada swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
• wyjątki od zasady swobody w kształtowaniu wynagrodzenia
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14:30
Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, Biegły Rewident, nadzorkorporacyjny.pl
▪ osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki
▪ zakres obowiązków w zakresie rachunkowości
▪ delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych
▪ odpowiedzialność za rachunkowość �nansową, zarządczą i podatkową
▪ obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych
▪ zasady sporządzania sprawozdania �nansowego
▪ wybór wariantu rachunku zysków i strat
▪ wybór metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
▪ sporządzanie sprawozdania z działalności
▪ badanie sprawozdań �nansowych
▪ obowiązek publikowania informacji �nansowej
▪ ochrona danych księgowych

15:30
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI

Michał Babicz
Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal
Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem. Założyciel
FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna. Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje
i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem
prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące
przestępstw rynków �nansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW,
New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również
cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji
�nansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów
rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców �nansowych), inwestorów,
członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach
karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele
posiłkowi). Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako
obrońca. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji.
Posługuje się językiem angielskim i włoskim. Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo
karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019

Łukasz Chmielniak
Adwokat, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci
Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych i w sprawach karnych skarbowych,
a także w sporach regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw
karuzelowych, korupcyjnych, oszustw niegospodarności, a także deliktów
administracyjnych na rynkach kapitałowych. Reprezentuje klientów w procesach
karnych w charakterze obrońcy, jak również w charakterze pełnomocnika oskarżycieli
posiłkowych. Oprócz aktywności procesowej zajmuje się również prowadzeniem
szkoleń dla menedżerów, audytów wewnętrznych oraz tworzeniem procedur
minimalizujących ryzyka karnoprawne w przedsiębiorstwach. Jest autorem licznych
artykułów i komentarzy prasowych z zakresu prawa karnego gospodarczego
i skarbowego. Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Sekcji
Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
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dr Marcin Chomiuk
Radca prawny, Partner, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa
Kontraktowego Kancelaria JDP
Doradza przy obsłudze złożonych transakcji handlowych (M&A) oraz przy
restrukturyzacjach korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie spółek i doradztwie dla
grup kapitałowych w zakresie relacji prawnych i faktycznych w grupie,
odpowiedzialności członków organów spółek. Doradza podmiotom polskim, jak i w
relacjach transgranicznych. Doktor prawa. Przewodniczący Komisji Prawnej/ LegalTech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Współautor komentarza
do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.BECK. Członek Kolegium
Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.BECK. Wykładowca
na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz
na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Monika Drab-Grotowska
Radca Prawny, Partner, Drab–Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i
adwokaci, Ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa
spółek kapitałowych
Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej członków zarządów w zakresie ich
odpowiedzialności cywilnej, karnej i �nansowej, w szczególności za decyzje biznesowe,
działanie na szkodę spółki, długi i zobowiązania spółki czy niezgłoszenie wniosku
o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie. Doradza i szkoli członków zarządów
jak mogą korzystnie i bezpiecznie zatrudnić się w zarządzie, jak zabezpieczyć prywatny
majątek przed, w trakcie i po zakończeniu kadencji w zarządzie. Jest radcą prawnym
od 2004 r., partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler
Sp.p., właścicielką Akademii Stosowania Prawa oraz założycielką platformy VOD dla
członków zarządów www.prawodlazarzadu.pl. Ma ponad 20 lat doświadczenia jako
wykładowca. Około 80 dni w roku spędza z kadrą menedżerską i zarządzającą, dzieląc
się rzetelną i co najważniejsze praktyczną wiedzą biznesową i prawną, w ramach
Akademii Stosowania Prawa, którą założyła w 1999 roku. Rocznie szkoli kilka tysięcy
prezesów, członków zarządów i specjalistów. Jest autorką bardzo poczytnego bloga:
www.odpowiedzialnoscczlonkazarzadu.com Podkreśla, że jest dumna ze swojej
skuteczności. Angażuje maksimum energii i czasu w każdy proces sądowy, a wiele lat
doświadczenia w ich prowadzeniu pozwala jej wszechstronnie oceniać ich ryzyko.
Informacje o przebiegu kariery zawodowej: https://www.linkedin.com/in/monika-drabgrotowska/
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dr Patryk Filipiak
Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner Filipiak Babicz Legal
Prezes zarządu oraz założyciel Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Doradca
restrukturyzacyjny (nr licencji 624). Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego
i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych. Współtwórca
nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Za prace legislacyjne w tym przedmiocie został
odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwo‐
ści. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawa upadłościowego. Członek Zespołu
Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego. W latach 2012 – 2015 ekspert w Ze‐
spole Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.
Członek międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością
i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE. Członek Stowarzyszenia
Praktyków restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. W 2015
roku został nagrodzony medalem LEX VERITAS IUSTITIA Ministra Sprawiedliwości
„Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości” za prace w Zespole Prawa Upadłościowego
i Naprawczego. Nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
za najlepszy wynik na egzaminie adwokackim w 2010 roku. W tym samym roku zdał
egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Robert Gniezdzia
Radca Prawny, Partner Zarządzający Chmielniak Adwokaci
Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem
regulacyjnym oraz zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów compliance,
w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ochrony danych osobowych.
Odpowiada za implementacje procedur i regulacji wewnętrznych pozwalających
minimalizować ryzyka organizacji związane z prowadzeniem działalności biznesowej
także na gruncie karnym i karnym skarbowym. Doradza członkom zarządów w zakresie
odpowiedzialności prawnej związanej z zajmowanymi funkcjami. Reprezentuje
podmioty gospodarcze w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego
i administracyjnego, w tym prawa regulacyjnego. Zdobywał praktyczne doświadczenia
biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych, w tym
prowadzących działalność w obszarze operacji i IT. Przez wiele lat związany z sektorem
�nansowym. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
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Paula Koczara
Radca Prawny, Associate w Zespole Prawa Pracy Kancelaria Bird & Bird
Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada także doświadczenie
w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów
zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wspiera przedsiębiorców
w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem
kształtowania polityk wynagradzania, bene�tach pracowniczych, zgodności
z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu. Posiada
doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi
i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek,
negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych. Przed
dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie w polskich kancelariach
prawnych.

Monika Kosman
Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych International Risk & Corporate Advisory
(IRCA) Sp. z o.o.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
specjalizacja prawo cywilne. W 2004 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z branżą ubezpieczeniową związana od ponad
15 lat. Posiada bogate doświadczenie w następujących obszarach: ubezpieczenie
mienia, odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz
OC członków zarządu i rady nadzorczej (D&O), ubezpieczenie ryzyk bankowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała u czołowych międzynarodowych brokerów
ubezpieczeniowych, poprzez których świadczyła usługi doradcze w zakresie analizy
ryzyk ubezpieczeniowych. Uczestniczyła w tworzeniu kompleksowych rozwiązań
ubezpieczeniowych dla banków i instytucji �nansowych. Do Kancelarii Brokerskiej
IRCA dołączyła w 2017 roku, gdzie w 2018 r. objęła stanowisko Dyrektora Działu
Ubezpieczeń Majątkowych.
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dr Radosław Kwaśnicki
Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni
i Adwokaci
Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), absolwent programów AMP (IESE
Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business
School - Executive Education / IESE Business School). Specjalizuje się w prawie spółek
(w tym w prawie holdingowym), prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach
sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Arbiter krajowy
i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie
Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej - ICC w Paryżu).
Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez
European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa
spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa
2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego. Członek Korpusu Polskiego Instytutu
Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad
Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, od kilkunastu lat zasiada w radach
nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych. Redaktor naczelny bloga
poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
(www.prawobiznesu.com), redaktor oraz autor, a także współautor podręczników
i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa
gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” - spis
publikacji. Indywidualnie wyróżniony w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019
„Rzeczpospolitej” w kategorii prawo spółek i prawo handlowe.

dr Jerzy Lisiecki
Prezes Zarządu International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o.
Jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii. Doktoryzował się
na Uniwersytecie w Oksfordzie. Pracując dla Credit Suisse First Boston w Londynie
i Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem zdobył siedmioletnie doświadczenie
w międzynarodowej bankowości. Był założycielem i wiceprezesem polskich spółek
ubezpieczeniowych największego europejskiego koncernu ubezpieczeniowego Allianz
oraz założycielem i prezesem polskich spółek ubezpieczeniowych niemieckiego
koncernu SIGNAL IDUNA. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i doskonała
reputacja zapewniają mu szerokie uznanie na polskim rynku ubezpieczeniowym.
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Ewa Rutkowska
Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Jest ekspertem w dziedzinie prawa produktowego, odpowiedzialności za produkt oraz
postepowań sądowych i arbitrażowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze
prawnej polskich i międzynarodowych przedsiębiorców. Doradza organizacjom
branżowym, które wielokrotnie wspierała jako stronę społeczną w procesie
legislacyjnym, a także przy w pracach nad branżowymi kodeksami dobrych praktyk.
Ma długoletnią praktykę w doradztwie prawnym związanym z sytuacjami
kryzysowymi, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa produktów
i odpowiedzialności za produkt. Od lat reprezentuje światowych producentów
w sporach sądowych z tego zakresu, m.in. w głośnych sprawach związanych
ze światowymi wycofaniami produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych
sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami
arbitrażowymi. Jest członkiem Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego
Lewiatan oraz władz Product Law and Advertising Committee International Bar
Association. Od lat rekomendowana przez polskie oraz międzynarodowe rankingi
prawnicze m.in. w zakresie odpowiedzialności za produkt (Legal 500, Who’s Who).
Przed założeniem kancelarii KRK w 2014 r. przez kilkanaście lat pracowała
w międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym w biurze jednej z nich
w Monachium.

Piotr Rybicki
Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, Biegły Rewident nadzorkorporacyjny.pl
Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych
i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie
papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek
komunalnych. Praktyk zarządzania �nansami. Biegły rewident. Członek stowarzyszeń
i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych
publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania,
�nansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych
kursów i szkoleń z �nansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach
przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych
z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce
projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza"
i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance". Fundator i ekspert
portalu NadzorKorporacyjny.pl.
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Bartłomiej Włodarski
Counsel, Radca Prawny PwC Polska
Counsel w praktykach prawa korporacyjnego / M&A oraz prawa pracy PwC Legal.
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz prawa pracy, w tym
w zakresie kształtowania relacji pomiędzy spółką oraz kadrą zarządczą, jak również
realizacji projektów obejmujących złożone procesy reorganizacyjne struktur
biznesowych oraz doradztwie transakcyjnym. W trakcie swojej kariery zawodowej
prowadził szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem do PwC Legal współpracował z czołową
polską kancelarią prawną.

Michał Zdyb
TAXWISE Michał Zdyb
Licencjonowany doradca podatkowy posiadający 15 lat doświadczenia zawodowego
zdobytego m.in. w �rmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych
zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej.
Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo
podatkowe. Jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej
(Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki),
w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Di�n: Międzynarodowe Prawo
Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce.
Jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad
50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat dysfunkcyjności
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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Cena
Odpowiedzialność członków zarządu
20 ‑ 21 kwietnia 2021, online
1195 zł netto od 2021-03-12 do 2021-03-12
1595 zł netto od 2021-04-21 do 2021-04-21

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
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Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług tej spółki
Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki
Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji. Jednocześnie oświadczam, że podane dane są
prawdziwe.
Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB"
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych
będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W
naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać
Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie
reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody
marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to
będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na
podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,
urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma
Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,
statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Pieczątka i podpis
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
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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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Odpowiedzialność członków zarządu
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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