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CEL 

W trakcie pierwszej, wiosennej fali pandemii koronawirusa wielu polskich przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia

�nansowego oferowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i otrzymało wsparcie �nansowe na utrzymanie miejsc pracy w

ramach programu „Tarcza Finansowa dla Mikro-, Małych i Średnich Firm”. Wsparcie to miało, co do zasady, charakter

zwrotny. Zwrot otrzymanej subwencji następuje po 12 miesiącach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zobowiązanie

do zwrotu otrzymanej z PFR subwencji może jednak ulec częściowemu umorzeniu, po spełnieniu warunków określonych

w umowie pomiędzy przedsiębiorcą i PFR. Wielkość umorzenia zależy od spełnienia określonych kryteriów, dotyczących m.

in. utrzymanych miejsc pracy lub poniesionej straty.

Podczas webinarium przedstawimy zagadnienia, które pozwolą przygotować się przedsiębiorcom do prawidłowego

rozliczenia subwencji otrzymanej z PFR.

W trakcie pierwszego z dwóch bloków tematycznych omówimy kwestie dotyczące sposobu monitorowania przez PFR lub

inne upoważnione organy prawidłowości wydatkowania środków �nansowych pochodzących z subwencji przez

przedsiębiorcę. Szczególny nacisk położymy na kwestie związane z dokumentowaniem wydatkowania środków. Drugi z

bloków tematycznych poświęcony będzie prawidłowemu przygotowaniu się do rozliczenia otrzymanej subwencji. W

jego trakcie przedstawimy kryteria, od których zależy wielkość części subwencji podlegającej umorzeniu, a także kwestie

formalne dotyczące sposobu złożenia wniosku o umorzenie subwencji. Prelegenci omówią aktualny stan prawny, z

uwzględnieniem najnowszej treści regulaminu dot PFR 1.0 z 14 kwietnia 2021 r.

Podczas webinaru również:

▪ Kto i na jakiej podstawie może się spodziewać kontroli?

▪ Jakie mechanizmy są stosowane przy typowaniu przedsiębiorców do kontroli?

▪ Jakie obszary będą poddane kontroli?

▪ W jaki sposób się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę?

▪ Jakie mogą być konsekwencje nienależnie otrzymanego wsparcia lub niewłaściwie wydatkowanej pomocy?

▪ Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną subwencję

▪ Jak prawidłowo sporządzać dokumentację wydatkowania środków

▪ Procedura rozliczenia subwencji z PFR

▪ Całkowite umorzenie subwencji – omówienie przesłanek
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PROGRAM 

Środa, 28 kwietnia

10:00 
Monitorowanie sposobu wykorzystania subwencji otrzymanej w ramach Tarczy

 Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Wstęp – krótkie przypomnienie zasad programu Tarczy Finansowej PFR dla MŚP

▪ Cel przeznaczenia środków, czyli na co można je wydać?

▪ Monitorowanie wydatkowania środków przez PFR:

- zakres i sposób realizacji kompetencji PFR

- sposób dokumentowania wydatkowania środków przez przedsiębiorcę

12:00 
Rozliczenie subwencji otrzymanej z PFR – z uwzględnieniem najnowszej treści regulaminu dot. PFR 1.0

 Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Rozliczenie subwencji – omówienie podstawowych zasad dot. zwrotu subwencji.

▪ Przesłanki częściowego umorzenia subwencji (cz. I):

- przesłanki umorzenia części subwencji dla Mikro�rm

- przesłanki umorzenia części subwencji dla Małych i Średnich Firm

- przesłanka redukcji zatrudnienia

▪ Procedura umorzenia

▪ Procedura rozliczenia subwencji z PFR

▪ Całkowite umorzenie subwencji – omówienie przesłanek

13:00 
Sesja pytań i odpowiedzi

 Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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14:00 
Przerwa

14:30 
Rozliczenie subwencji otrzymanej z PFR - kwestie podatkowe

 Wioleta Biel, doradca podatkowy, prezes spółki, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

 Kinga Masilunas, radca prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

▪ Sposób wyliczenia skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w ramach PFR 1.0 - dot. MŚP - z uwzględnieniem

najnowszej treści regulaminu dot. PFR 1.0 . 

15:30 
Kwali�kacja podatkowa subwencji z PRF 1

 Wioleta Biel, doradca podatkowy, prezes spółki, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

 Kinga Masilunas, radca prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

▪ Otrzymanie subwencji a przychód podatkowy na gruncie CIT/PIT

▪ Otrzymanie subwencji a PCC

▪ Wydatki ponoszone z udzielonej subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu

▪ Korzystanie z nieoprocentowanego kapitału subwencji a przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń

▪ Umorzona część subwencji a przychód podatkowy

▪ Kwota zwracanej subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu

16:30 
Sesja pytań i odpowiedzi

 Wioleta Biel, doradca podatkowy, prezes spółki, BG TAX & Legal sp. z o.o. 

 Kinga Masilunas, radca prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o. 
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PRELEGENCI 

Wioleta Biel
doradca podatkowy, prezes spółki BG TAX & Legal sp. z o.o. 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na

wydziale Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo oraz

Uniwersytetu Warszawskiego Studiów podyplomowych z

zakresu Prawa podatkowego. Posiada wieloletnie

doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i

międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie

zdobywała m.in. w Deloitte Poland w dziale podatków

dochodowych. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w

przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i

implikacji podatkowych transgranicznych przepływów

pieniężnych. Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i

Administracji, kierunek: Rachunkowość i Podatki, Studia

Podyplomowe (pełniąc rolę szefa merytorycznego kierunku),

Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz trener

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Gdańsku.

Przygotowuje przyszłych doradców podatkowych do

egzaminów zawodowych. Trener z zakresu podatków

dochodowych, podatku od nieruchomości. Przeprowadziła

wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce. Pełni funkcję

osoby odpowiedzialnej za schematy podatkowe w wielu

spółkach kapitałowych z całego kraju.
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Kinga Masilunas
radca prawny BG TAX & Legal sp. z o.o. 

Kinga Masilunas - radca prawny w Biel Gandurski Tax & Legal

sp. z o.o. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i

Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie

studiów odbywała praktyki w kancelarii specjalizującej się w

zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej i

prawa gospodarczego. Pracę magisterską poświęciła

tematyce dotyczącej Utworów pracowniczych objętych

ochroną autorskoprawną. W 2018 r. złożyła egzamin

radcowski i została wpisana na listę radców prawnych,

zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w

Gdańsku. Doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji

radcowskiej zdobywała w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, a

także w trójmiejskich kancelariach, zajmując się przede

wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa

pracy, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych. Od

2019 r. współpracuje z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w

Gdyni, specjalizującej się w doradztwie prawno –

podatkowym. Wspiera Klientów Kancelarii m.in. w

procedurze uzyskiwania wsparcia �nansowego z rządowych

programów pomocowych. Obecnie, Kinga Masilunas, celem

dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności jest studentką

studiów podyplomowych Podatki w krajowym i

międzynarodowym obrocie gospodarczym prowadzonych

przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kinga

Masilunas prowadzi szkolenia m.in. z zakresu postępowania

administracyjnego i sądowoadministracyjnego we

współpracy z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni lub

gościnnie dla członków Klubu Absolwentów i Studentów

MBA z Torunia. Odbyła staże w �rmie Heidelberg w Wiedniu

i w Paryżu.
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Maciej Toroń
Radca Prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym,

gospodarowania odpadami, unijnym oraz prawie pomocy

publicznej. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego,

organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie

sporządzania umów cywilnoprawnych i handlowych, obsługi

korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych. Obsługuje

realizację projektów korzystających ze wsparcia funduszy

unijnych, zarówno po stronie instytucji zarządzających, jak i

bene�cjentów. Doradza podmiotom publicznym oraz

przedsiębiorcom w zakresie możliwości udzielania lub

korzystania ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub

pomoc de minimis. Obsługuje fundusze typu venture capital i

startupy. Naukowo zainteresowany prawami człowieka,

swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem

konkurencji, w tym prawem pomocy publicznej. Autor

publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa

konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak

również licznych opinii prawnych z zakresu pomocy

publicznej i pomocy de minimis. Współautor publikacji z

zakresu usług płatniczych. Absolwent Wydziału Prawa i

Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w

nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katolickim

Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Uczestnik Law Extra

Programme Radboud Honours Academy, organizowanego

przez Radboud University Nijmegen (Holandia) o tematyce

Antitrust rules and their enforcement in the EU and the US.
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Wioleta Biel
doradca podatkowy, prezes spółki BG TAX & Legal sp. z o.o. 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Prawa

i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego Studiów

podyplomowych z zakresu Prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie

w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland w dziale podatków dochodowych.

Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania

pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych.

Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: Rachunkowość

i Podatki, Studia Podyplomowe (pełniąc rolę szefa merytorycznego kierunku), Wyższej

Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz trener Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

Oddział w Gdańsku. Przygotowuje przyszłych doradców podatkowych do egzaminów

zawodowych. Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku od nieruchomości.

Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce. Pełni funkcję osoby

odpowiedzialnej za schematy podatkowe w wielu spółkach kapitałowych z całego

kraju. 

Kinga Masilunas
radca prawny BG TAX & Legal sp. z o.o. 

Kinga Masilunas - radca prawny w Biel Gandurski Tax & Legal sp. z o.o. Ukończyła

studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach

z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa gospodarczego. Pracę magisterską

poświęciła tematyce dotyczącej Utworów pracowniczych objętych ochroną

autorskoprawną. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę

radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji radcowskiej zdobywała w BEST S.A.

z siedzibą w Gdyni, a także w trójmiejskich kancelariach, zajmując się przede wszystkim

sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, ochrony

danych osobowych. Od 2019 r. współpracuje z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą

w Gdyni, specjalizującej się w doradztwie prawno – podatkowym. Wspiera Klientów

Kancelarii m.in. w procedurze uzyskiwania wsparcia �nansowego z rządowych

programów pomocowych. Obecnie, Kinga Masilunas, celem dalszego poszerzania

wiedzy i umiejętności jest studentką studiów podyplomowych Podatki w krajowym

i międzynarodowym obrocie gospodarczym prowadzonych przez Szkołę Główną

Handlową w Warszawie. Kinga Masilunas prowadzi szkolenia m.in. z zakresu

postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego we współpracy z Biel

Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni lub gościnnie dla członków Klubu Absolwentów

i Studentów MBA z Torunia. Odbyła staże w �rmie Heidelberg w Wiedniu i w Paryżu. 
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Maciej Toroń
Radca Prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, gospodarowania odpadami,

unijnym oraz prawie pomocy publicznej. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego,

organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie sporządzania umów

cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych.

Obsługuje realizację projektów korzystających ze wsparcia funduszy unijnych,

zarówno po stronie instytucji zarządzających, jak i bene�cjentów. Doradza podmiotom

publicznym oraz przedsiębiorcom w zakresie możliwości udzielania lub korzystania

ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Obsługuje fundusze

typu venture capital i startupy. Naukowo zainteresowany prawami człowieka,

swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem konkurencji, w tym prawem

pomocy publicznej. Autor publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa

konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak również licznych opinii

prawnych z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis. Współautor publikacji

z zakresu usług płatniczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia

w nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

(Belgia). Uczestnik Law Extra Programme Radboud Honours Academy,

organizowanego przez Radboud University Nijmegen (Holandia) o tematyce Antitrust

rules and their enforcement in the EU and the US. 
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 48223339824 

 r.grzeszczak@pb.pl 

Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Współpraca

 48223339826 

 w.kuchta@pb.pl 

 

Weronika Kuchta
Marketing Manager
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�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Akceptuję regulamin konferencji. 

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 

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.  
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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. 
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Regulamin uczestnictwa w webinariach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 

1. Organizatorem webinariów 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 oraz materiały szkoleniowe. Wszelkie inne koszty niewskazane przez

Organizatora 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 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, 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.). 

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

22.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób

trzecich, 

22.1.1 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika

Wydarzenia oprogramowania �rm trzecich, w tym działanie wirusów

komputerowych, 

22.1.2 niewłaściwą kon�gurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika

Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, 

22.1.3 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia, 

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

22.1.5 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia, 

22.1.6 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w

Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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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