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CEL 

Sektor nowych technologii oraz branża IT są jednymi z najprężniej rozwijających się kategorii biznesowych.

Prowadzenie projektów informatycznych czy korzystanie z outsourcingu IT skutkuje koniecznością sporządzenia i zawarcia

umowy.

Umowa wdrożeniowa stanowi fundament współpracy obu stron, które biorą udział w projekcie. Celem kontraktu jest

sporządzenie właściwych umów regulujących zasady współpracy i porozumienia. To z reguły obszerne regulacje, a

poszczególne ich postanowienia skomplikowane.

Niepowodzenie projektu ma o wiele większe skutki niż wartość samej umowy.

Zarządzanie i realizacja umów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz

wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych.

Podczas konferencji powiemy między innymi jak od strony formalnej nadzorować realizację umowy i jak postępować w

sytuacji, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Przedstawimy analizę konkretnych przypadków z praktyki oraz liczne case studies.

Prelekcje przeprowadzone będą w oparciu o orzeczenia w sprawach z zakresu wdrożeń IT oraz przykładowe postanowienia

umów wdrożeniowych.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci powiedzą m.in.:

▪ Jak przygotować i zawrzeć dobrą umowę na wdrożenie IT

▪ Jaka jest odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT

▪ Czy można realizować zwinne wdrożenie przy sztywnym budżecie?

▪ Jak opisać serwis na system oddawany fragmentami i bez z góry określonego wynagrodzenia?

▪ Jaki są pułapki związane z nieprawidłowym udzieleniem praw do korzystania z utworów z obszaru IT

▪ Jaka jest odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT
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▪ Czy odpowiedzialność podwykonawcy różni się od odpowiedzialności wykonawcy?

▪ Jak analizować ryzyko, jak wybrać właściwego dostawcę

▪ Jak się przygotować i prowadzić spory związane z wdrożeniami IT

▪ Jak renegocjować warunki umowy

▪ Co warto mieć na uwadze wychodząc z umowy - jaki mechanizm odstąpienia jest najczęściej wybierany w umowach

wdrożeniowych i dlaczego?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

▪ 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.

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 

Wtorek, 28 września

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

09:10 
Jak przygotować i zawrzeć dobrą umowę na wdrożenie IT?

 Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Modele wdrożeń występujące na rynku – przykłady

- wdrożenia kaskadowe

- wdrożenia agile

- wdrożenia hybrydowe

▪ Wdrożenie IT – dzieło czy usługa? Znaczenie klasy�kacji prawnej dla przygotowania dobrej umowy

▪ Czynniki zwiększające sukces wdrożenie – doświadczenia z praktyki

▪ Kluczowe kwestie w umowach wdrożeniowych IT

- przedmiot umowy

- zarządzanie zmianą

- odbiory w umowach IT

- struktura zarządcza umowy i personel

- prawa autorskie w umowach IT

- wyjście z umowy (exit plan)

10:00 
Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy

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

▪ Cel i przedmiot umowy a zakres odpowiedzialności dostawcy usług IT

▪ Oświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów i odpowiedzialności dostawy IT

▪ Sporne kwestie w umowach IT – case study

▪ Zakres i możliwość ograniczenia odpowiedzialności dostawy usług IT – przykłady z praktyki

▪ Odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT
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- kary umowę

- limity odpowiedzialności

- odstąpienie/wypowiedzenie umowy

10:50 
Przerwa

11:10 
Wdrażanie rozwiązań chmurowych przy świadczeniu usług IT

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

CMS 

▪ Specy�ka prawna wdrożeń IT z migracją do chmury

▪ Analiza i minimalizacja ryzyk (vendor lock-in i inne)

▪ Szczególne wymogi regulacyjne – sektor �nansowy i nie tylko

▪ Czy nadal można migrować do chmury zagranicznej?

12:00 
Umowy na wdrożenia informatyczne realizowane w modelu Agile

 Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

▪ Zwinne wdrożenie – umowa o dzieło czy świadczenie usług?

▪ Fakty i mity dot. umów realizowanych w podejściu zwinnym

▪ Czy można realizować zwinne wdrożenie przy sztywnym budżecie?

▪ Jak opisać serwis na system oddawany fragmentami i bez z góry określonego wynagrodzenia?

12:50 
Przerwa

13:20 
Prawa autorskie w umowach z obszaru IT

 Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. 

▪ Rodzaje praw chroniących utwory z obszaru IT

▪ Przeniesienie praw autorskich a udzielenie licencji – zagadnienia praktyczne

▪ Pułapki związane z nieprawidłowym udzieleniem praw do korzystania z utworów z obszaru IT

▪ Zabezpieczenie uprawnień do korzystania z kodów źródłowych
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14:00 
Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT

 Patrycja Gorgoń-Wróbel, Radca prawny, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

 Michał Starczewski, Prawnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

▪ Krótka charakterystyka outsourcingu usług IT z prawnego punktu widzenia

▪ Niedotrzymywanie umówionych standardów Service Level Agreement

▪ Klasy�kacja zgłaszanych błędów i czas naprawy

▪ Wykonanie zastępcze i zwolnienie z zapłaty kar umownych

▪ Współpraca wykonawców z zamawiającym

▪ Czy odpowiedzialność podwykonawcy różni się od odpowiedzialności wykonawcy?

15:00 
Zakończenie I dnia konferencji

Środa, 29 września

09:00 
Rozpoczęcie konferencji

09:10 
Umowy wdrożeniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

 Dr hab. Arwid Mednis, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. 

10:10 
RODO w projektach wdrożeniowych IT – kwestie praktyczne

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

11:10 
Przerwa

11:30 
Przygotowanie do i prowadzenie sporów związanych z wdrożeniami IT

 Maciej Kubiak, Adwokat, wspólnik, Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy 

▪ Najczęstsze przyczyny i przedmioty sporów przy realizacji wdrożeń systemów IT

▪ Specy�ka sporów w przypadku wdrożeń agile i waterfall

▪ Jak dokumentować realizację projektu na wypadek sporów
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▪ Strategie procesowe - perspektywa powoda

▪ Strategie procesowe - perspektywa pozwanego

▪ Sąd, arbitraż, mediacje i negocjacje - sposoby rozstrzygania sporów

12:30 
Przerwa

13:00 
Renegocjacje umow IT

 Kamil Rzeczkowski, Prawnik, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka 

▪ Wprowadzenie do celów renegocjacji kontraktów IT, czyli dlaczego potrzebujemy zmian?

▪ Omówienie poszczególnych celów renegocjacyjnych, w szczególności:

a.    Dostosowanie kontraktu do faktycznego zakresu świadczonych przez dostawcę usług

b.   Audyt zamawiającego i wdrożenie rekomendacji poaudytowych, czyli jak „naprawić” kontrakt?

▪ Podsumowanie najważniejszy elementów i powodów zmian – najczęściej spotykane rozwiązania

14:00 
Wyjście z umowy na wdrożenie systemu IT

 Łukasz Rutkowski, Radca prawny, Kancelaria prawna Eversheds Sutherland 

▪ Prawne mechanizmy wyjścia z umowy

·    Krótkie omówienie prawnych możliwości wcześniejszego rozwiązywania umów na tle umów wdrożeniowych

(odstąpienie vs. wypowiedzenie)

▪ Odstąpienie od umowy – teoria i praktyka umów wdrożeniowych

·    Czym się różni odstąpienie umowne od ustawowego?

·    Jaki mechanizm odstąpienia jest najczęściej wybierany w umowach wdrożeniowych i dlaczego?

▪ Najczęstsze przesłanki wyjścia z umowy i ich wpływ na treść postanowień o wyjściu – zagadnienia praktyczne

·    Problem ze współdziałaniem stron

·    Nienależyte wykonanie prac

·    Nieterminowość prac

▪ Formalne wyjście z umowy

·    Zagadnienia praktyczne związane ze składaniem oświadczeń o odstąpieniu od umowy

▪ Skutki wyjścia z umowy – co warto mieć na uwadze?
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·    Odstąpienie w całości czy w części?

·    Kwestia przejęcia części wyników prac wdrożeniowych (zagadnienie inwentaryzacji, model realizacji wdrożenia

a praktyczne aspekty przejmowania praw do części prac)

15:00 
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI 
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Patrycja Gorgoń-Wróbel
Radca prawny BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

Ekspertka w zakresie prawa budowlanego, inwestycyjnego i zamówień publicznych,

pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się także

w prawie autorskim i nowych technologii. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

Ukończyła także szereg szkoleń rządowych w zakresie ochrony informacji niejawnych

uzyskując poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji

niejawnych, w tym ONZ oraz UE. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych

w OIRP w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawo Nowoczesnych

Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych

publikacji na temat prawa budowlanego na łamach Dziennika Gazety Prawnej

i Rzeczpospolitej. 

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

Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora

�nansowo-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 monogra�i „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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Anna Kobylańska
Adwokat, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. 

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym

w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie

w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony

własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych

osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie.

Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie

wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 -

2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe. 

Xawery Konarski
Adwokat, Starszy 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. 
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Maciej Kubiak
Adwokat, wspólnik Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy 

Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW, współkierujący w niej praktyką IP/TMT.

Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie

oraz arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu

publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych.

Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016),

Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „LSW

IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl) oraz podcastów

o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku

(„Legalne Rozmowy”). Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane

międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing

IP): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej

(IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution). Członek Kolegium Redakcyjnego

Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck). Specjalizuje się w zagadnieniach

prawa autorskiego, mediów, �lmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy

i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje Klientów

w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz

w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej

produkcji �lmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji

międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym

i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations,

�rmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami,

wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami

i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących

zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach

licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów

telewizyjnych. 

Dr hab. Arwid Mednis
Radca prawny, Wspólnik Kancelaria prawna Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. 

Zajmuje się prawem nowych technologii, w tym prawem telekomunikacyjnym oraz

ochroną danych osobowych. Jest także specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa,

ochrony informacji oraz dostępu do informacji publicznej. Ma także doświadczenie

w prawie administracyjnym, w szczególności prawie samorządu terytorialnego oraz

partnerstwie publicznoprywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę

w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach

1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także

autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych

i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych

oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pracuje na Wydziale Prawa

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu

dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa łączności

elektronicznej, jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa

telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa

administracyjnego. 
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Łukasz Rutkowski
Radca prawny Kancelaria prawna Eversheds Sutherland 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony danych osobowych i prawie nowych

technologii. Zajmuje się również zagadnieniami IT, e-privacy, e-commerce oraz �ntech.

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracował

m.in. w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej oraz w �rmie konsultingowej

zajmującej się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, IT,

cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji procesów biznesowych. Wspiera klientów

głównie w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz w projektach związanych

z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT. Pracował dla podmiotów z różnych

sektorów, m.in. spółek z branży e-commerce, FMCG, banków, zakładów ubezpieczeń,

�rm leasingowych oraz spółek zajmujących się świadczeniem usług, np.

transportowych. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji różnego rodzaju

projektów mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa ochrony

danych osobowych i e-privacy. Jest członkiem stowarzyszeń: International Association

of Privacy Professionals (IAPP) oraz European AI Alliance. Posiada przyznawane przez

IAPP certy�katy: CIPP/E (Certi�ed Information Privacy Professional) oraz CIPM

(Certi�ed Information Privacy Manager). 

Michał Starczewski
Prawnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wykorzystaniem nowych technologii,

w szczególności z perspektywy prawnoautorskiej i prawa informacji, w tym RODO.

Członek zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum

Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu

Warszawskiego.Uczestniczył w realizacji projektów �nansowanych przez Komisję

Europejską FOSTER i OPENAire+. Współpracuje z Laboratorium Cyfrowym

Humanistyki na UW. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych

w temacie nowych technologii. 
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Agnieszka Wachowska
Radca prawny, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 

Ekspert prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w prawie IT. W kancelarii

uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się

w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego. Od początku kariery

prawniczej doradza podmiotom z branży IT, w tym również podmiotom publicznym,

w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych na dostawy i usługi

IT. Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz

doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach

związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym

wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła

w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT,

w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Doradza klientom

w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i

telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą

publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania

sieciami szerokopasmowymi. Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach

i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa

IT, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także

zamówień publicznych w IT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia). 

Kamil Rzeczkowski
Prawnik Czyżewscy Kancelaria Adwokacka 

Aplikant adwokacki w kancelarii Czyżewscy. Zajmuje się przede wszystkim

doradztwem w kwestiach szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, prawa

korporacyjnego, umów inwestycyjnych w zakresie rozwoju spółek typu start-up, jak

również prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Entuzjasta prawa nowoczesnych

technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania rozwiązań FinTech

i Blockchain. Swoje zainteresowania skupia również w dziedzinie szeroko rozumianych

kontraktów IT. 
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Aldona Mlonek
Project Manager
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Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 
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Kod pocztowy

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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