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Branża IT jest jednym z najbardziej przyszłościowych sektorów polskiej gospodarki. 

Jako jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, odgrywa niezwykle istotną rolę i stanowi podstawę w rozwoju całego

kraju.

Zapraszamy na konferencję „Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne”, która zaplanowana jest na 31 maja 2023 r., w

Warszawie.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi w praktyce pułapkami umów IT i sposobami ich

unikania. Przedstawiona będzie problematyka oraz uregulowania prawne związane z zawieraniem umów oraz praktyczne

zagadnienia, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy.

W programie m.in.:

▪ Jak przygotować dobrą umowę IT? - zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych

▪ Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

▪ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dobre praktyki w zakresie zapisów umownych

▪ Cyberbezpieczeństwo w umowach IT

▪ Czas na nowe regulacje (NIS 2, DORA, zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, regulacje

„soft” i inne)

▪ Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT

▪ Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu

licencji - praktyki w umowach IT

▪ Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych

▪ Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT

▪ Umowy IT w obrocie międzynarodowym

▪ Co to jest terytorialna ochrona praw własności intelektualnej i jaki może mieć wpływ na nabywane prawa licencyjne
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI:

▪ Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią zagrożenia prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają

Państwo sposoby ich unikania,

▪ Poznają Państwo praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów,

▪ Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie

zamawiającego i wykonawcy: osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów

informatycznych, prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie

systemów informatycznych, kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy działów IT i osoby kierujące

projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych.
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PROGRAM 

Środa, 31 maja

08:30 
Rejestracja, poranna kawa

09:00 
Jak przygotować dobrą umowę IT? - zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych

 Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Różnorodność umów na współpracę z dostawcami IT – czyli o tym jakie umowy występują, jakie i gdzie możemy

zastosować

▪ Wdrożenia i zwinne w praktyce

▪ Wdrożenia w modelach usługowego świadczenia usług – jak opisać zakres usług oraz kontrolować wdrożenie

realizowane zwinnie?

▪ Wdrożenia w modelu no-code lub low-code – wyzwania prawne

▪ Umowy ramowe na współpracę z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

▪ Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

09:40 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dobre praktyki w zakresie postanowień umownych

 Marcin Ręgorowicz, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Przegląd i omówienie najpopularniejszych form zabezpieczeń stosowanych w umowach w branży IT i nowych

technologii

▪ Wskazanie ryzyk, a także wad i zalet najczęściej stosowanych form zabezpieczeń

▪ Omówienie przykładów praktycznych w zastosowaniu i skutecznych form zabezpieczenia oraz ich niezbędnej regulacji

umownej

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
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10:20 
Przerwa kawowa

10:50 
Cyberbezpieczeństwo w umowach IT

 Dr Damian Karwala, Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Kancelariia

CMS 

▪ Incydenty bezpieczeństwa i ich koszty

▪ Czas na nowe regulacje (NIS 2, DORA, zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, regulacje „soft”

i inne)

▪ Analiza ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa

▪ Outsourcing IT i Vendor Risk Management

▪ Umowy i klauzule umowne dotyczące cyberbezpieczeństwa

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

11:30 
Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT

 Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

 Piotr Nepelski, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Modele wynagrodzeń w umowach IT

▪ Specyfika wynagrodzenia w umowach wdrożeniowych i umowach utrzymaniowych

-Wynagrodzenia w modelach ryczałtowych subskrypcyjnych;

-Wynagrodzenie w modelach „Time and Material”;

-Elastyczne modele wynagrodzeń (wynagrodzenia oparte o tokeny i creditsy);

-Premie za realizacje zadań przed czasem;

▪ Orzecznictwo sądowe dotyczące wynagrodzeń w umowach IT

▪ Waloryzacja umów IT – jak zapewnić skuteczność waloryzacji?

▪ Praktyczne problemy z waloryzacją umów IT

▪ Jakie wskaźniki waloryzacyjne mogą być adekwatne do umów IT

▪ Umowy IT zawarte trybie zamówień publicznych a waloryzacja wynagrodzeń

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

12:10 
Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu
licencji - praktyki w umowach IT

 Dr Zbigniew Okoń, Partner, Radca prawny, Rymarz Zdort Maruta 
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▪ Najczęstsze błędy w zakresie pól eksploatacji w umowach IT: więcej nie znaczy lepiej, pułapki kopiowania przepisów

ustawy, kłopotliwe prawa zależne

▪ Rozwiązania dedykowane. Typowe rozwiązania, krótka lista „must have” zabezpieczenia interesów stron

▪ Licencje na oprogramowanie standardowe: jak czytać dokumenty licencyjne, najważniejsze metryki licencyjne,

potencjalne ryzyka prawne

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

12:50 
Lunch

13:50 
Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych

 Xawery Konarski, Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

14:30 
Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT

 Damian Gudel, Adwokat, szef Zespołu Rozwiązywania Sporów, Rymarz Zdort Maruta 

▪ Prawidłowe określenie i zrozumienie przedmiotu umowy

▪ Zapewnienie prawidłowej realizacji przez Wykonawcę

▪ Zapewnienie należytego współdziałania przez Zamawiającego

▪ Spory o wdrożenia z perspektywy Zamawiającego i Wykonawcy

▪ Postępowania sądowych w zakresie sporów z IT

▪ Problem biegłych

▪ Dobre praktyki i rekomendacje

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

15:10 
Umowy IT w obrocie międzynarodowym

 Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Partner, Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr 

▪ Kiedy mamy do czynienia z umowa IT w obrocie międzynarodowym

▪ Najczęstsze sytuacje w których podmiot polski będzie negocjował umowę IT z podmiotem zagranicznym

▪ Interpretacja umowy - Możliwość ustalenia prawa i sądu właściwego

▪ Najczęściej spotykane postanowienia w umowach IT, które są nieskuteczne zgodnie z prawem polskim

▪ Co to jest terytorialna ochrona praw własności intelektualnej i jaki może mieć wpływ na nabywane prawa licencyjne

▪ Specyfika sporów z umów zawieranych w obrocie międzynarodowym

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
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16:00 
Zakończenie konferencji
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Damian Gudel
Adwokat, szef Zespołu Rozwiązywania Sporów Rymarz Zdort Maruta 

Pasjonat problemów w relacjach gospodarczych, boksu i polskiej Ekstraklasy.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych sporów gospodarczych, przy rozwikłaniu

których korzysta z instytucji prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Posiada

bogate doświadczenie w reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych

przedsiębiorstw z różnych branż (np.: branży informatycznej, budowlanej, nowych

technologii, chemicznej, czy energetycznej) oraz największych polskich instytucji

publicznych. Reprezentuje klientów Kancelarii na etapie przedsądowym oraz

w postępowaniach karnych, cywilnych, jak i administracyjnych. Jego praktyka obejmuje

również reprezentację osób zarządzających przedsiębiorstwami w postępowaniach

karnych. Przez klientów Kancelarii jest ceniony za kreatywne i konstruktywne

podejścia do postawionych mu celów. 

Dr Damian Karwala
Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych
Technologii Kancelariia CMS 

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności

Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza

międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-

ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii

oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym

uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz prawa IT. Członek założyciel

Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony

Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji; ekspert prawny Polskiej

Izby Ubezpieczeń. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą

sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych, a także w pracach nad

„komunikatem chmurowym” UKNF. Autor lub współautor licznych publikacji

naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych

osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers

Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie

nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT). 
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Xawery Konarski
Adwokat, Senior Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Ekspert prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w nowych technologiach.

Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

W kancelarii nadzoruje prace zespołu Technologie Media Telekomunikacja

(TMT).Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes

Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń

(PIU).Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu

prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

przy PIIT.Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach

prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking

„Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych

technologii i ochrony danych osobowych. 

Piotr Nepelski
Radca prawny, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Dr Zbigniew Okoń
Partner, Radca prawny Rymarz Zdort Maruta 

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ 2003). Ekspert w zakresie prawa własności

intelektualnej, nowych technologii i marketingu. W kancelarii zarządza praktyką

własności intelektualnej i licencjonowania oprogramowania. Specjalizuje się w prawie

własności intelektualnej, prawie nowych technologii, prawie IT i prawie marketingu.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Prowadził szereg złożonych

projektów dotyczących umów IP/IT, umów licencyjnych (w tym licencji open source),

umów o wdrożenie, utrzymanie i rozwój oprogramowania, a także ochrony prawnej

oprogramowania, baz danych i AI. Jego praktyka obejmuje również obsługę prawną

największych polskich przedsięwzięć w zakresie marketingu lojalnościowego, loterii

promocyjnych i audioteksowych, marketingu produktów objętych ograniczeniami

reklamy, a także największych wdrożeń e-commerce (supermarkety internetowe,

platformy marketplace, aplikacje mobilne). Autor kilkudziesięciu prac naukowych

z zakresu obranej specjalizacji. Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych

(UO, UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego,

Akademia im. Leona Koźmińskiego). Współpracownik Instytutu Allerhanda oraz

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Marcin Ręgorowicz
Radca prawny, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży

IT i nowych technologii. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach

zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie

doświadczenie w obsłudze prawnej wiodących polskich i międzynarodowych

podmiotów przy zawieraniu oraz realizacji umów związanych z wdrażaniem,

utrzymaniem i rozwojem zaawansowanych rozwiązań technologicznych

i programistycznych. Obsługuje projekty w pełnym spektrum modeli biznesowych (w

tym wdrożenia rozwiązań SaaS, PaaS i IaaS czy systemów opartych na technologii

blockchain oraz rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji). Jako jeden

z pierwszych prawników w Polsce specjalizuje się w obsłudze prawnej systemów

programistycznych w modelu low-code / no-code. Posiada również szerokie

doświadczenie z zakresu prawa ochrony danych osobowych, postępowań sądowych

oraz procesów due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek

prawa handlowego. W ramach praktyki zawodowej zajmował się głównie obsługą

dużych i średnich podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego jak

i publicznego (przede wszystkim z branży IT i gamedev, jak również branży

energetycznej), w tym również jako prawnik koordynujący. Prelegent na licznych

szkoleniach i konferencjach branżowych dla przedstawicieli sektora IT. Regularnie

publikuje artykuły o tematyce prawa nowych technologii i IT, w szczególności

prawnych kwestii dotyczących realizacji projektów IT i modelu low-code / no-code.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

oraz studiów podyplomowych pt. „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa

Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych

Technologii. Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami

w metodykach zwinnych. Biegle posługuje się językiem angielskim. 

Agnieszka Wachowska
Radczyni prawna, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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Agnieszka Wiercińska-Krużewska
Partner, Adwokat WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr 

Współzałożycielka oraz współzarządzająca kancelarią WKB. Szefowa zespołu prawa

własności intelektualnej i TMT. Na co dzień współpracuje także z zespołem fuzji

i przejęć, prowadząc transakcje nabycia spółek na rynku prywatnych. Ekspertka

w zakresie prawa: autorskiego, własności przemysłowej, prasowego, konsumenckiego,

czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych oraz

domen internetowych, a także marketingu produktów sensytywnych oraz gier

hazardowych. Ściśle współpracuje z międzynarodowymi deskami kancelarii,

zapewniając strategiczne doradztwo przy ekspansji międzynarodowej

przedsiębiorstw.  Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych

m.in. w sporach dotyczących naruszeń nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz

dóbr osobistych w mediach (produkcjach filmowych). Zaangażowana w prace

legislacyjne z zakresu prawa własności intelektualnej. Doradza klientom w kwestiach

dot. nowych technologii, m.in. w zakresie umów wdrożeniowych, serwisowych

i licencyjnych, kwestiach cyberbezpieczeństwa. Członkini zarządu NewTech Law

Association oraz członkini IBA, INTA, ITECHLAW. 
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Potwierdzam, że zapoznałam/em się z <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf" target="_blank">Regulaminem</a>

wydarzenia i akceptuję jego treść.  

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów

internetowych Bonnier Business Polska”.  

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego

produktów i usług.  

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach

jego produktów i usług.  

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 <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf" target="_blank">Zobacz więcej</a>   

 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

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

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, 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. 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.

3. 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.

4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną 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.

5. 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.

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

7. 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 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

Wydarzeniu.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,

jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez

Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia

oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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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. Weryfikacja 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,

21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, 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 firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą konfigurację 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, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych

służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia

dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany

w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator

zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

25. 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.

26. 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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