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Do 17 grudnia 2021 r. do polskiego prawa zostanie zaimplementowana tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów. W

pierwszej kolejności wpłynie na wszystkie duże �rmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Do 2023 roku przepisami

zostaną objęte �rmy zatrudniające co najmniej 50 osób.

Celem dyrektywy jest zapewnienie i wzmocnienie ochrony prawnej sygnalistów, którzy zgłaszają szereg

nieprawidłowości w swoich przedsiębiorstwach. Podczas warsztatów wskażemy, jakie obowiązki na organizacje nakładają

nowe przepisy, jak skutecznie wdrożyć w �rmie kanały anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, kiedy pracownik ma

obowiązek poinformować o niewłaściwych działaniach oraz jak chronić tożsamość sygnalistów. Pokażemy, z jakimi

wyzwaniami mierzą się działy kadr, aby zapewnić skuteczną ochronę sygnalistom przed działaniami odwetowymi oraz 

zaprezentujemy Państwu rozwiązania technologiczne związane z obsługą kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Do wdrożenia nowych regulacji pozostało mało czasu. Razem z Partnerem Merytorycznym Kancelarią Bird & Bird

dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć Państwu przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dostarczyć Państwu

niezbędnej wiedzy, która pozwoli skutecznie wdrożyć wymagane przepisy prawne w Państwa �rmach.

Uczestnikom gwarantujemy:

▪ Różnorodne formuły: prelekcje, case studies, panele dyskusyjne

▪ Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień

▪ Wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów – praktyków z różnych branż, m.in.: Nationale Nederlanden, 

KGHM Polska Miedź, Roche Diagnostics Polska, Siemens

▪ Możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych

▪ Imienny certy�kat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału w warsztatch zapraszamy:

▪ Prezesów i Członków Zarządu

▪ Dyrektorów i Managerów ds. Compliance

▪ Compliance Of�cerów

▪ Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności

▪ Radców Prawnych i Prawników
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▪ Szefów Działów HR
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PROGRAM 

Czwartek, 17 czerwca

09:55 ‑ 00:00 
O�cjalne powitanie uczestników

 Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu 

10:00 
Whistleblowing - nowe wymogi dla przedsiębiorców

 r.pr. Aleksandra Widziewicz, Of Counsel, Compliance Task Force Leader, Kancelaria Bird & Bird 

▪ Whistleblowing w systemie CMS (Compliance Management System) m.in. w kontekście odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych

▪ Jak zagwarantować anonimowość procesu zgłaszania nieprawidłowości?

▪ Uprawnienie do zawiadomienia opinii publicznej o naruszeniu (kiedy i jak uniknąć zagrożenia dla reputacji?)

10:45 
PANEL DYSKUSYJNY z reprezentantami instytucji �nansowych

 Moderator: r.pr. Aleksandra Widziewicz, Of Counsel, Compliance Task Force Leader, Kancelaria Bird & Bird 

 Agnieszka Chojnacka, Chief Compliance Of�cer, Head of Compliance, Nationale Nederlanden 

 Jakub Ziemba, Radca prawny, Dyrektor departamentu prawnego w spółkach grupy, Allianz w Polsce 

 Anna Trytek, Dyrektor, Departament Zgodności, Bank Gospodarstwa Krajowego 

11:45 
Przerwa

12:00 
Obowiązek zapewnienia wysokich standardów ochrony danych osobowych - zarówno sygnalistów, jak i osób, których
dotyczy zgłoszenie

 r.pr. Marcin Chołuj, Associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności, Kancelaria Bird & Bird 

▪ Whistleblowing w grupach kapitałowych - administrowanie i współadministrowanie

▪ Obowiązki informacyjne i realizacja praw uczestników postępowań

▪ Podstawy prawne przetwarzania danych w ramach podstępowań
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13:00 
Whistleblowing a wymogi prawa pracy

 adw. Karolina Stawicka, Partner, kieruje praktyką prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird 

▪ Ochrona sygnalisty przed zwolnieniem, szykaną i dyskryminacją

14:00 
Przerwa

14:30 
PANEL DYSKUSYJNY z reprezentantami �rm z sektora poza �nansowego

 Moderator: r.pr. Aleksandra Widziewicz, Of Counsel, Compliance Task Force Leader, Kancelaria Bird & Bird 

 Agnieszka Kontny, Główny Specjalista, Lider w Wydziale Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, KGHM Polska Miedź S.A. 

 Anna Tomiczek, Prawnik, Kierownik Zespołu Zgodności, TAURON Polska Energia S.A. 

 Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk, Dyrektor Działu Prawnego, Regulacji i Jakości, Compliance Of�cer, Roche

Diagnostics Polska sp. z o. o. 

 Marcin Szczepański, Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o. 

15:30 
Technologie w procesie whistleblowingu a ochrona sygnalistów

 Jan Stappers, Head of Partnership Development, WhistleB 

▪ Istotne przepisy RODO, Dyrektywy i prawa narodowego

▪ Dobre praktyki (best practices)

▪ ISO37002 – nowa norma dotycząca systemów zarządzania whistleblowingiem

16:15 
Zakończenie warsztatów
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PRELEGENCI 
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Katarzyna Anyszkiewicz-Kucharczyk
Dyrektor Działu Prawnego, Regulacji i Jakości, Compliance Of�cer Roche Diagnostics
Polska sp. z o. o. 

Jest radcą prawnym z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, Dyrektorem Działu

Prawnego, Regulacji i Jakości oraz Compliance Of�cerem w Roche Diagnostics Polska

sp. z o. o. W Roche wspiera lokalną organizację oraz 11 rynków zagranicznych

w Europie Wschodniej i Azji w ramach Management Center Poland & East Europe. Jest

także wykładowcą na podyplomowym kursie Corporate Governance, Risk and

Compliance Management prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową

w Warszawie. 

Agnieszka Chojnacka
Chief Compliance Of�cer, Head of Compliance Nationale Nederlanden 

Chief Compliance Of�cer dla spółek powiązanych z grupą Nationale Nederlanden

w Polsce. Od 1994 r. zawodowo związana z rynkiem instytucji �nansowych, a od 2004

r. specjalizuje się w obszarze Compliance. W trakcie swojej kariery zawodowej

odpowiedzialna za stworzenie lub ulepszenie systemu zarządzania zgodnością m. in.

w �rmach: Erste Securities Polska, UniCredit CAIB Poland, Bank BGŻ, Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. i Polski Fundusz Rozwoju. Wiedzę merytoryczną

z zakresu compliance pogłębiała, uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach

międzynarodowych. Była uczestnikiem programu rozwojowego Harvard

ManageMentor oraz programu Leadership Development Manager przygotowanych

przez Harvard Business Review. Członek Komitetu Konsultacyjnego ds. Compliance

na GPW i członek Komisji Compliance ICC Polska przy Związku Banków Polskich.

Reprezentuje Nationale Nederlanden w Klubie Super Etycznych Firm. Występuje

w roli prelegenta na konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom

z obszaru Compliance. 
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r.pr. Marcin Chołuj
Associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności Kancelaria Bird & Bird 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych. Doradza

podmiotom prywatnym w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz ochrony

własności przemysłowej. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie

zawodowe w dziale własności intelektualnej i TMT warszawskiego biura renomowanej

międzynarodowej kancelarii. Przeprowadza audyty, dokonuje wdrożeń zgodności

z wymogami prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowuje szkolenia.

Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

Agnieszka Kontny
Główny Specjalista, Lider w Wydziale Etyki i Procedur Antykorupcyjnych KGHM
Polska Miedź S.A. 

Związana od kilku lat ze Spółkami Skarbu Państwa w zakresie implementacji rozwiązań

z obszaru etyki i przeciwdziałania korupcji. W Grupie Kapitałowej KGHM brała udział

m.in. w realizacji projektu opracowania i przyjęcia Kodeksu Etyki, rozwiązań z zakresu

przeciwdziałania korupcji oraz systemu zgłaszania nieprawidłowości przez

Sygnalistów. Odpowiedzialna za koordynację pracy Pełnomocników ds. Etyki

i Antykorupcji w krajowych i zagranicznych podmiotach z Grupy KGHM. Realizuje

szereg inicjatyw związanych z prewencją i kształtowaniem etycznego środowiska

pracy, opartego na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i dbaniu o wspólne dobro. 

Jan Stappers
Head of Partnership Development WhistleB 

Jest radcą prawnym �rmy WhistleB, szwedzkiej spółki, oferującej organizacyjny

system informowania o nieprawidłowościach, używany w ponad 100 krajach oraz

wypełniający m.in. wymagania normy ISO 27001 oraz obowiązujące przepisy

w zakresie ochrony danych osobowych. Jak ukończył prawo europejskie na Leiden

Univeristy oraz prawo konkurencji Unii Europejskiej w Londynie. Jest specjalistą

ochrony prywatności, akredytowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie

International Association of Privacy Professionals. Jako przedstawiciel WhistleB, która

od ponad 20 lat prowadzi działania za zakresu etyki i compliance, odpowiada m.in.

za kontakt z polskim klientem, zarówno od strony rozwoju biznesu i utrzymywania

istniejących relacji, jak i koordynacji wdrażania systemu w przedsiębiorstwach. 
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adw. Karolina Stawicka
Partner, kieruje praktyką prawa pracy Kancelaria Bird & Bird 

Kieruje praktyką prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Jest ekspertem

w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i compliance. Doradza podczas

zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych

krajów, w pełnym procesie proceduralnym oraz podczas negocjacji. Wspiera klientów

w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień

grupowych. Reprezentuje klientów w licznych sporach i mediacjach z zakresu prawa

pracy. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy

przedsiębiorstwa przez pracowników, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych

wobec pracowników. Jako ekspert wspierała Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania

Nadużyć Finansowych (OLAF), IBA oraz OBWE. 

Marcin Szczepański
Dyrektor Działu Compliance Siemens Sp. z o.o. 

Dyrektor Działu Compliance oraz Regional Compliance O�cer Central & Eastern

Europe w Siemens Energy. W koncernie Siemensa od 2001 r. – doświadczenie m.in.:

Dyrektor Działu Compliance w Siemens Polska, Dyrektor Działu Treasury oraz

Dyrektor ds. Strategii, a w międzyczasie niemal 3 lata w centrali Siemensa AG w

Monachium i Erlangen. Ekspert w zakresie Compliance, Kontroli wewnętrznej,

Strategii korporacyjnej oraz Finansów i Treasury. Od 2014 r. członek Komitetu ds.

Compliance na GPW w Warszawie. Współautor Standardów Compliance GPW

opublikowanych w 2018 r. W latach 2014-2019 wiceprzewodniczący komisji

Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Od 2017 r.

gościnnie wykłada na podyplomowych studiach Compliance w Szkole Głównej

Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH. Członek ACCA (Association of Chartered

Certi�ed Accountants). 

Anna Tomiczek
Prawnik, Kierownik Zespołu Zgodności TAURON Polska Energia S.A. 

Ukończyła z wynikiem celującym magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie

Śląskim w Katowicach. Doktorantka w Szkole Doktorskiej UŚ w Katowicach.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance.

Posiada certy�kat Approved Compliance Expert (ACE). Prelegentka na konferencjach

i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego i compliance. Doświadczenia prawne

zdobywała, pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora

elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada

doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. Finalistka

Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Ukończyła

również The School of Chinese Law and Culture. 
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Anna Trytek
Dyrektor, Departament Zgodności Bank Gospodarstwa Krajowego 

Jest ekspertem posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze bankowości:

początkowo związana z PKO BP SA (1997–1999 ), BZWBK SA (1999 – 2006 ) oraz

BOŚ SA (2006 – 2010) gdzie zdobyła doświadczenie na różnych szczeblach, począwszy

od obsługi klientów detalicznych i instytucjonalnych poprzez udział w tworzeniu

i wdrażaniu nowych produktów bankowych, aż do kształtowania i analizy biznesowej

rozwiązań w ramach informatycznego systemu bankowego. Od 2010 roku związana

z compliance, początkowo na stanowisku eksperckim, od 09.2018 roku pełni funkcję

Dyrektora Departamentu Zgodności/Compliance Of�cera w Banku Gospodarstwa

Krajowego. Autorka koncepcji zarządzania obszarem zgodności w BGK, począwszy

od budowania Zespołu (rekrutacja, nowe procesy i standardy, struktura Zespołu)

do dostosowania funkcji compliance do nowego systemu kontroli wewnętrznej oraz

ukształtowania procesu przeprowadzania testów zgodności. Ponadto w obszarze

compliance odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działania instytucji z wymogami

prawa i standardami korporacyjnymi, przeciwdziałanie korupcji, nadzór nad

oferowaniem instrumentów �nansowych, usług inwestycyjnych (MiFID II/MIFIR),

nadzór nad obszarem nadużyć na rynku kapitałowym (MAR), kształtowanie zasad

etycznych oraz przeprowadzenie kampanii compliance awareness. Jest absolwentem

wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej o specjalności

rachunkowość i �nanse. Podyplomowo studiowała Prawo i ekonomię rynku

kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Audyt i Kontrolę Wewnętrzną

na Akademia Finansów w Warszawie zdobywając tytuł Audytora Wewnętrznego

II Stopnia (Certy�kat MENIS Akademii Finansów wraz z certy�katem PIKW). 
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r.pr. Aleksandra Widziewicz
Of Counsel, Compliance Task Force Leader Kancelaria Bird & Bird 

Od 1992 roku doradza �rmom z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w tym

w zakresie compliance, ładu korporacyjnego i w restrukturyzacji. Świadczy pomoc

prawną w odniesieniu do bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przez

wiele lat pracowała na rzecz instytucji �nansowych (m.in. w Banku Handlowym

w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w �rmach

ubezpieczeniowych), jak i dla międzynarodowych �rm doradczych. W latach 2016-

połowa 2018 pracowała na rzecz innowacyjnego projektu bankowego i wealth

management (FinTech), gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. prawnych i compliance.

W zakresie swoich obowiązków była włączona w przygotowanie biznesplanu oraz

głównych procesów i procedur, negocjacje kluczowych umów outsourcingowych (w

tym IT), a także uzyskanie licencji dla banku. Nadzorowała obszar prawny, w tym ład

korporacyjny, a także obszar compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz

przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W latach 2012-2o15 pracowała dla Grupy Poczty

Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń

Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz

Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. W ramach

pełnionych funkcji przeprowadziła restrukturyzację umożliwiającą realizację celów

strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie rozwoju ubezpieczeń pocztowych.

Była także włączona w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego

na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie SA. Nadzorowała między innymi obszary strategii i projektów

strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych,

likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz

HR. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła Podyplomowe Studia Bankowości w Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Europejskiego Prawa Materialnego w Wyższej

Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Orzekała w ramach Sądu Polubownego

przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby

Gospodarczej. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich

za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej

Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego

Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland). a także jest kierownikiem Studiów

Podyplomowych Compliance Of�cer realizowanych na Uczelni Łazarskiego w ramach

Akademii Compliance. 

Jakub Ziemba
Radca prawny, Dyrektor departamentu prawnego w spółkach grupy Allianz w Polsce 

Ekspert w zakresie regulacji konsumenckich, zwłaszcza w obszarze prawa

ubezpieczeniowego i prawa rynku kapitałowego. Doświadczenie zdobywał w bankach,

towarzystwach funduszy inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń oraz zewnętrznych

kancelariach prawnych. Członek Komisji Prawno-Legislacyjnej Polskiej Izby

Ubezpieczeń. Autor i redaktor komentarza do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz

licznych publikacji w prasie branżowej. Prelegent podczas spotkań branżowych dla

rynku �nansowego. 
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Bird & Bird

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 29 biur w 20 krajach świata. Polskie biuro Bird & Bird

reprezentuje ponad 80 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: prawo własności intelektualnej i

znaki towarowe, prawo ochrony prywatności i danych osobowych, fuzje i przejęcia, venture capital, prawo handlowe, prawo

bankowe i �nansowe, prawo nowych technologii, prawo pracy, prawo energetyczne, nieruchomości, postępowania sądowe i

arbitrażowe czy prawo ochrony konkurencji. Nasze doświadczenie doceniają klienci, jak i prestiżowe rankingi takie jak

Chambers Europe/Global, Legal 500 czy IFLR1000. Pracujemy dla spółek z wielu sektorów gospodarki, w tym branży

�nansowej, IT, nieruchomościowej, FMCG czy energetycznej. Doradzamy w zakresie corporate governance i compliance,

nowych regulacji, w tym RODO, MIFID II i PSD2, przeprowadzamy audyty dokumentów korporacyjnych i przetwarzania

danych, doradzamy w zakresie best practice dla zarządów i rad nadzorczych.
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Akceptuję regulamin 

produktów i usług tej spółki 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB" 

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki 

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

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

RODO Zobacz więcej  

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

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

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

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

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pro forma lub na fakturze VAT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

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

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

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

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

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

zostanie obciążony pełną Ceną.

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

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

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

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

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

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

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

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

Wydarzeniu.

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

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

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

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

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

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

Regulaminu.

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

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

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

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

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

osoba zgłaszająca działa.

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

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

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

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

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

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

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,
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21.1.2 urządzenie końcowe,

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

tekstowych, wideo itp.).

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

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

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

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

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

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

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

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

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

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

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

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

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

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

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

danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

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

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

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

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

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

dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 606216519.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

żądania opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

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

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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