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Znajomość oraz umiejętność interpretacji podstawowych zagadnień z dziedziny �nansów i rachunkowości jest niezbędnym

narzędziem w pracy kadry kierowniczej nie posiadającej przygotowania �nansowego. Menedżerowie nie�nansowi, których 

decyzje mają kluczowy wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, powinni ze zrozumieniem poruszać się w świecie �nansów.

Bez właściwej analizy sprawozdań �nansowych trudno jest samodzielnie ocenić kondycję �nansową przedsiębiorstwa, co

może przyczynić się do znacznego obniżenia konkurencyjność �rmy na rynku polskim jak i międzynarodowym.

W trakcie warsztatu zaprezentujemy jaka jest istota i znaczenie sprawozdania �nansowego w działalności �rmy.

Pokażemy jak wiele przydatnych informacji można wyczytać z bilansu przedsiębiorstwa. Przedstawimy zasady czytania i 

skutecznego interpretowania rachunku zysków i strat. Poruszymy najważniejsze kwestie, które stanowią pole codziennej

pracy i podstawę do podejmowania strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Nauczymy Państwa także jak 

szacować wartość pieniądza w czasie i oceniać projekty inwestycyjne.

Będzie wiele konkretnych przykładów i dobrych, gotowych rozwiązań, które omówią z Państwem nasi znamienici Eksperci.

Warsztaty kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, a w szczególności do:

▪ Prezesów Zarządu

▪ Wiceprezesów Zarządu

▪ Członków Zarządu

▪ Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych

▪ Pełnomocników ds. Zarządu

▪ Dyrektorów ds. Prawnych, Prawników, Radców Prawnych, Adwokatów

▪ Prokurentów
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PROGRAM 

Wtorek, 7 lipca

08:55 ‑ 09:00
Rozpoczęcie warsztatów

09:00 ‑ 10:15
Sprawozdanie �nansowe źródłem informacji o przedsiębiorstwie

 Ewa Jakubczyk-Cały, Biegły Rewident, Partner Zarządzający, PKF Consult 

▪ istota i znaczenie sprawozdania �nansowego w działalności �rmy

▪ kto odpowiada za sprawozdanie �nansowe w �rmie?

▪ odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie ksiąg rachunkowych

▪ elementy sprawozdania �nansowego

▪ obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

10:15 ‑ 11:45
Bilans przedsiębiorstwa – co można z niego wyczytać?

 Przemysław Włoszycki, Dyrektor Finansowy, Lighthouse 

▪ do czego służy bilans?

▪ jak czytać bilans?

▪ konstrukcja bilansu

▪ umiejętne wykorzystanie wiedzy zawartej w bilansie

Case Study: ANALIZA I INTERPRETACJA BILANSU 

11:45 ‑ 12:45
Rachunek zysków i strat – jak czytać i rozumieć?

 Beata Ławecka, Biegły rewident, Senior Manager w Dziale Usług Księgowych, Mazars 

▪ informacje uzyskiwane z rachunku zysków i strat

▪ klasy�kacja kosztów i przychodów

▪ treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym

▪ kategorie wyników i ich interpretacje

Finanse dla Zarządów

(464) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  

 

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


12:45 ‑ 13:15
Przerwa

13:15 ‑ 14:45
Rachunek przepływów pieniężnych - cash �ow

 Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, Menedżer, Konsulting, Grant Thornton 

▪ cash �ow w ocenie kondycji �nansowej przedsiębiorstwa

▪ budowa rachunku przepływu pieniężnych

▪ metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania Cash �ow - analiza porównawcza

▪ ocena przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

▪ ocena przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i �nansowej

Case Study: Ocena kondycji spółek na bazie autentycznych rachunków przepływów pieniężnych 

14:45 ‑ 16:15
Ocena projektów inwestycyjnych

 mgr inż. Andrzej Półkoszek , Andrzej Półkoszek Konsulting 

▪ podstawowe zasady i kryteria oceny opłacalności projektu inwestycyjnego

 - nakłady inwestycyjne

- okres życia projektu

- okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, jako podstawowe kryterium oceny opłacalności

▪ zmiana wartości pieniądza w czasie i wpływ tej zmiany na ocenę projektu inwestycyjnego

 - oprocentowanie i dyskontowanie [stopy dyskontowe]

- okres referencyjny projektu

- wartość rezydualna

▪ zasady oceny projektu inwestycyjnego

- przepływy pieniężne

- płynność �nansowa

- opłacalność ekonomiczna

- wskaźniki dyskontowe

- analiza wrażliwości wskaźników projektu na zmiany podstawowych parametrów planu �nansowego

▪ rodzaje projektów inwestycyjnych (green�eld, odtworzeniowe, rozwojowe, inne) i wpływ rodzaju projektu

na możliwości jego oceny ekonomicznej
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16:15
Zakończenie warsztatów
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Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka
Menedżer, Konsulting Grant Thornton 

Specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa �nansowego. Zajmuje się realizacją

projektów z zakresu wycen przedsiębiorstw, wycen szkód gospodarczych oraz wycen

wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo bierze aktywny udział w projektach

związanych z modelowaniem �nansowym, pozyskaniem �nansowania oraz procesami

fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w departamencie klientów

korporacyjnych w ING Banku Śląskim, gdzie zajmowała się analizą �nansową, oceną

zdolności kredytowej oraz monitoringiem sytuacji �nansowej spółek. Autorka

publikacji w prasie fachowej z zakresu analiz �nansowych oraz wycen przedsiębiorstw.

Współautorka książki „Przyszłość mojej �rmy”. W 2013 roku dołączyła do zespołu

konsultingu Grant Thornton. 

mgr inż. Andrzej Półkoszek
Andrzej Półkoszek Konsulting 

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, studium podyplomowego

na Uniwersytecie Warszawskiem oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

[Executive MBA]. Zajmuje się doradztwem ekonomiczno-�nansowym, dysponując

ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku doradczym, 15-letnim stażem bankowym

w banku komercyjnym [BRE Bank S.A., obecnie znany jako mBank], posiada

uprawnienia licencjonowanego rzeczoznawcy SIMP [Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Mechaników Polskich, ze specjalizacją Ekonomika przedsiębiorstw oraz

Organizacja Zakładów Pracy] oraz BOMIS [rzeczoznawca ds. wycen przedsiębiorstw

oraz aktywów niematerialnych]. Autor wycen i opinii dla celów sporów sądowych,

bywa także powoływany przez sądy do pełnienia roli biegłego sądowego ad hoc [do

wybranych spraw sądowych, m.in. Sąd Rejonowy w Krakowie, Sąd Rejonowy w Łodzi]. 
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Ewa Jakubczyk-Cały
Biegły Rewident, Partner Zarządzający PKF Consult 

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym �rmy

audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 26 lat. Ekspert w zakresie

rachunkowości, rewizji, �nansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji

restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części �nansowych due diligence. W praktyce

wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek

i konsolidacji sprawozdań �nansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek,

w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji

Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW

w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu

Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy

w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów �nansowych

i sprawozdawczości �nansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH)

oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach

obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych

standardów rachunkowości i rewizji �nansowej. Jest współautorką książek

branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy

o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Di�n).

Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych,

rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji �nansowej. 

Beata Ławecka
Biegły rewident, Senior Manager w Dziale Usług Księgowych Mazars 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych

o różnym pro�lu działalności, a także w zakresie opracowywania sprawozdawczości

do celów zarządczych i przygotowania pakietów konsolidacyjnych na potrzeby

konsolidacji międzynarodowych grup kapitałowych. Jest ekspertką z zakresu polskich

i międzynarodowych standardów rachunkowości. Jest też biegłym rewidentem

z doświadczeniem w zakresie audytu ustawowego oraz projektów typu due dilligence,

które zdobyła pracując w Dziale Audytu. Jest autorką licznych publikacji i artykułów

prasowych z zakresu rachunkowości. Biegle włada językiem francuskim i sprawnie

komunikuje się w języku angielskim. 
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Magdalena Sokulska
Project Manager

 48223339850 

 m.sokulska@pb.pl 

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak 

Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

online 
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Przemysław Włoszycki
Dyrektor Finansowy Lighthouse 

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia MBA na European

University a także podyplomowe Studia z Rachunkowości na Akademii Leona

Koźmińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwali�kacyjne Ministerstwa

Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Od 25lat zajmuje się

�nansami. Pierwsze kroki w �nansach stawiał w branży ubezpieczeniowej pracując

na kierowniczych stanowiskach, następnie związał się z branża PR, w której pracuje

od 18 lat. Przez 12 lat był związany z największą na świecie amerykańską agencją

PR Edelman, gdzie miał możliwość zapoznania się nowoczesnymi technikami

zarządzania �nansami. Odpowiadał w Edelmanie nie tylko za polski rynek, ale również

za �nanse rynku rosyjskiego. Zasiada w zarządzie ZFPR, jest również Dyrektorem

�nansowym w �rmie Lighthouse. Wykładowca London School of PR. Prowadzi

szkolenia z zakresu zarzadzania �nansami i rachunkowości. 
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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
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

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

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

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

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

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

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

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

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

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena netto”) 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.

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 faxem lub 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.

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 netto.

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 netto.

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 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

12. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej 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 prowadzącego 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 w innym

Wydarzeniu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty wydarzenia, uczestnik, który opłacił uczestnictwo, otrzyma 100% zwrot

ceny udziału w wydarzeni

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. 15

powyżej.

18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator

może zamieści 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 jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba

zgłaszająca działa.

20. 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: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, 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.

21. 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.

22. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, 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. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

Finanse dla Zarządów

(464) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  
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