
 

Zarządzanie reklamacjami
16 stycznia 2020 / Warszawa, Hotel Novotel Airport 

1995 zł netto do 16 stycznia 

CEL 

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów „Zarządzanie reklamacjami - jak usprawnić proces obsługi w

praktyce”, które odbędą się 16 stycznia 2020r., w Warszawie. 

Rosnąca świadomość własnych praw wśród klientów wymusza wzrost poziomu jakości obsługi.

Jednakże nawet wysoki poziom naszych produktów i usług nie ogranicza zupełnie niezadowolenia ze strony naszych

klientów.

Proces reklamacyjny musi być zatem nie tylko rozstrzygnięty na korzyść konsumenta, ale także, a może przede wszystkim,

sprawnie i szybko przeprowadzony.

Dlatego też od tego na ile zadowalający jest przebieg obsługi reklamacji zależy doświadczenie klienta i jego lojalność wobec

marki.

Na działach reklamacji spoczywa ogromna często niedoceniana odpowiedzialność .

W trakcie wydarzenia wskażemy Państwu jak skrócić i zoptymalizować proces obsługi.

Warsztaty będą okazją do znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania pojawiające się przy codziennym podejmowaniu

decyzji oraz przy opracowywaniu długofalowej strategii i współpracy z klientami.

Z PROGRAMU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO M.IN.:

▪ Jak powinien wyglądać idealny proces rozwiązywania reklamacji 

▪ Jak wygląda korespondencja z rzecznikiem praw konsumentów a jak postępowanie przed organem

▪ O czym należy pamiętać tworząc odpowiedź na reklamację 

▪ Jak radzić sobie z emocjami i jak zredukować stres 

▪ Jak prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez klientów

▪ Jak minimalizować występowanie trudnych sytuacji

▪ Jakie są standardy obsługi klientów i jakość współpracy w różnych branżach

▪ Jak zrozumieć i poprawnie zareagować na negatywne emocje klienta



KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Osoby zainteresowane profesjonalną obsługą reklamacji, m.in. pracownicy i kierownictwo działów:

▪ reklamacji

▪ jakości

▪ serwisu

▪ obsługi klienta

▪ e-BOK
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PROGRAM 

Czwartek, 16 stycznia

09:00
Rejestracja, poranna kawa

09:30
Zarządzanie reklamacjami w praktyce - perspektywa prawna

 Katarzyna Klimczak, Associate w zespole własności intelektualnej, Bird & Bird 

 Paweł Lipski, Partner w zespole własności intelektualnej, Bird & Bird 

▪ Sprawy typowe i nietypowe 

▪ Klienci zwykli i “trudni” 

▪ Korespondencja z rzecznikiem praw konsumentów i postępowanie przed organem 

▪ Praktyczne aspekty postępowania przed sądem polubownym ds. konsumenckich

10:10
Rozpatrywanie i załatwianie reklamacji konsumenta – perspektywa organizacji konsumenckiej

 Michał Herde, Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie i Członek Zarządu 

Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli poznać zasady, jakich należy przestrzegać, aby prawidłowo przyjąć, rozpatrzeć

i załatwić reklamację konsumencką.

▪ Reklamacja: rękojmia czy gwarancja?

▪ Jakie terminy są najważniejsze?

▪ Naprawa czy wymiana? Co to jest wada istotna?

▪ Dowody w reklamacji, swoboda oceny i domniemania

▪ Koszty reklamacji – transport, rzeczoznawca, odszkodowania

▪ Nieuczciwe praktyki rynkowe w procesie reklamacyjnym

10:50
Proces reklamacyjny w transporcie na przykładzie złożonych reklamacji

 Bartłomiej Lenart, Manager ds. Reklamacji/Claims Manager, Grupa GEIS PL 

CASE STUDY Grupa GEIS PL

▪ Przyczyny powstania reklamacji transportowej - przykłady, procesy, typowe błędy etc. 
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▪ Wystąpienie szkody w transporcie - co dalej? (opis postępowania, wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia

reklamacji, termin)

▪ Procesowanie szkody (rejestracja, sprawdzenie dokumentacji, nadanie statusu - rozpoczęcie "śledztwa" dotyczącego

szkody, zebranie materiałów do wydania decyzji)

▪ Zakończenie reklamacji (Klient (zewnętrznie) - wydanie decyzji; wewnętrznie: zamknięcie sprawy w systemie, nadanie

statusu, przekazanie działań korygujących do oddziałów, rozliczenie szkody)

11:30
Przerwa kawowa

11:50
Czy potrzebujesz procedury do zarządzania reklamacjami?

 Mariusz Cierliński, Kierownik Działu Reklamacji, Kasa Stefczyka 

▪ Czy procedura nie zabija kreatywności Twoich pracowników? 

▪ Jak wyglądałaby organizacja pracy obszaru reklamacji bez sformalizowanych instrukcji? 

Zapraszam do próby podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie ilości skomplikowanych procedur i instrukcji a co

za tym idzie uprościć obsługę reklamacji.

12:30
Zarządzanie reklamacjami w procesie ciągłego doskonalenia

 Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters 

13:10
Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń

z prelegentami i uczestnikami warsztatów

14:00
Trudny Klient – „Wszystko co złe, robię dla dobra” – Anonimowy Klient

 Tomasz Czyż, Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa 

▪ Trudny Klient czy trudne JA? „Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka”;

▪ Jak powstaje Trudny Klient? Bodźce i implikacje.

▪ Obiekcje wypowiedziane i niewypowiedziane wprost.

▪ Zrozumienie emocji własnych i Klientów w relacjach i procesach interpersonalnych

▪ Segmentacja trudnych klientów z perspektywy prowadzenia negocjacji.

▪ Podział zastrzeżeń na kategorię.

▪ Przyczyny zastrzeżeń trudnych sytuacji.

▪ Jak minimalizować występowanie trudnych sytuacji.
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▪ Standardy obsługi Klientów i jakość współpracy w rożnych branżach.

▪ Metody rozpatrywania reklamacji

15:30
Zarządzanie emocjami w praktyce, zarządzanie stresem

 Andrzej Zdanowski, Trener / Coach/Konsultant 

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętność przewidywania i radzenia sobie z emocjami oraz redukcji stresu.

Pokażę, że stres może być pozytywny a przyczyny jego występowania zależą od naszych przekonań.  

▪ Zacznijmy od głowy - pewność siebie i budowanie poczucia własnej wartości 

▪ Negatywne emocje - prawidłowe odczytywanie sygnałów wysyłanych przez organizm

▪ Technika Łapania Negatywnych Myśli

▪ Stres - przyczyny, reakcje , objawy.

▪ Stres a choroby 

▪ Technika Łapania myśli – steruj własnym zachowaniem

17:00
Zakończenie warsztatów i wręczenie certy�katów
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PRELEGENCI 
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Paweł Lipski
Partner w zespole własności intelektualnej Bird & Bird 

Paweł Lipski jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii,

w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Doradza klientom od 2006 roku.

Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności

w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się również prawem Internetu, ochrony

danych osobowych, prawem konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz

prawem kontraktowym. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową

transformacją biznesu. Wspiera klientów w sporach sądowych, postępowaniach przed

PUODO, UOKiK, UPRP oraz EUIPO, w negocjacjach, procesach due diligence oraz

tworzeniu strategii zarzadzania własnością intelektualną. Pracuje dla wiodących

platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz

producentów zaawansowanych systemów IT. Ma szczególne doświadczenie w zakresie

naruszeń prawa w Internecie, doradza m.in. w głośnych sprawach dotyczących

naruszeń praw przez użytkowników serwisów hostingowych. Reprezentował �rmy

w wielu postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności

intelektualnej. Doradzał kilkudziesięciu startupom internetowym w kwestiach

zgodności ich modeli biznesowych z prawem. Jest członkiem International Trademark

Association (INTA). Prestiżowe informatory prawnicze, takie jak Chambers and

Partners oraz Legal 500 rekomendują go w zakresie własności intelektualnej. 

 

Michał Herde
Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie i Członek Zarządu 

Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie i członek Zarządu tego

stowarzyszenia. Specjalista w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Z Federacją Konsumentów, jedyną ogólnopolską organizacją konsumencką w Polsce,

jest związany od ponad 20 lat. Na co dzień doradza konsumentom w ramach

działalności Federacji Konsumentów i jest arbitrem w Stałym Sądzie Polubownym przy

Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i Rzeczników Konsumentów z zakresu prawa

konsumenckiego, w szczególności z procesu przyjmowania i załatwiania reklamacji. 
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Andrzej Zdanowski
Trener / Coach/Konsultant 

Od kilkunastu lat tworzę i prowadzę zespoły sprzedażowe wyznając zasadę Napoleona

Bonaparte, że „ armia baranów dowodzona przez lwa, jest skuteczniejsza niż armia

lwów dowodzona przez barana”. Moje atuty to bogate doświadczenie i praktyka

w zarządzaniu grupami sprzedażowymi. Liczne nagrody oraz referencje od �rm

będących liderami rynku potwierdzają moje osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do 

realizacji wyznaczanych celów. Cała moja praca to …ludzie. Ukończyłem Wyższą Szkołę

Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach ze specjalizacją agrobiznes. Na swoim koncie

mam liczne szkolenia i kursy z zakresu sprzedaży. Posiadam przygotowanie

merytoryczne do prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży, negocjacji, motywacji,

sondowania potrzeb, rekrutacji pracowników potwierdzone certy�katami.

Ukończyłem kurs menadżerski z cyklu „Licencja na kierowanie” organizowany przez

Centrum Edukacji INFOR Training i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania

im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (prowadzone m.in. przez Zbigniewa Nęckiego,

Roberta Krolla, Roberta Busztę, Joannę Heidtman i Marka Skałę). Kurs z zakresu

coachingu prowadzony przez Andrzeja Szulca. Na zaproszenie rządu kanadyjskiego

odbyłem w Kanadzie miesięczny kurs trenerski w ramach projektu The Canadian

International Development Agency oraz The Internacional Livestock Management

Schools. Projekt przygotowywał uczestników do zarządzania, szkolenia i prowadzenia

zespołów producentów rolnych. Efekty moich metod zarządzania zostały docenione

m.in. nagrodą Dyrektora Zarządzającego TP DiTel w konkursie „Najlepszy Szef”,

wyróżnieniem/ nagrodą za wyniki sprzedażowe w �rmie UNI-FILM Sp. z o.o., nagrodą

Zarządu ANB Sp z o.o. za efektywność działań. Swoim doświadczeniem menadżerskim

dzielę się na łamach portali internetowych i gazet. Za serię artykułów na tematy

publicystyczne zostałem 3-krotnie wyróżniony w plebiscycie czytelników SIR. Dla

portalu www.treco.pl napisałem cykl porad pt. „Od menadżera do trenera”. 

 

Katarzyna Klimczak
Associate w zespole własności intelektualnej Bird & Bird 

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, e-commerce oraz prawie nowych

technologii. Jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo

prawne w zakresie prawa cywilnego i konsumenckiego dla polskich oraz zagranicznych

spółek, w tym m.in. z branży telekomunikacyjnej, marketingowej i produkcyjnej. Ma na

swoim koncie liczne projekty związane z doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie

dostosowania ich działalności do regulacji ochrony danych osobowych.

Reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych m.in. w sprawach

konsumenckich, jaki i ochronę o dóbr osobistych w zakresie prawa do prywatności.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała

w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Odbyła staż

w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli, doskonaląc znajomość prawa europejskiego.

Jest absolwentką Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich w College of Europe oraz

Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. 
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Aleksandra Jagiełło-Bono
Partner CustomerMatters 

Specjalizuje się w systemach motywacyjnych dla dużych struktur sprzedaży i obsługi

klienta. Podczas blisko 15 lat pracy zawodowej w bankowości kierowała jednostkami

odpowiedzialnymi za zarządzanie sprzedażą oraz kreującymi politykę zarządzania

zasobami ludzkimi. Projektowała systemy wynagrodzeń i bene�tów, systemy

motywacyjne oraz systemy ścieżek kariery zarówno dla struktur sprzedaży dla klienta

indywidualnego i instytucjonalnego jak i pracowników jednostek centralnych. Wierzy,

że jakość obsługi i doświadczeń oferowanych klientom przez pracowników pierwszej

linii to między innymi efekt zbudowania i ciągłego promowania wysokiej kultury

sprzedaży i jakości obsługi klienta poprzez atrakcyjne i optymalne systemy zarządzania

motywacją pracowników. Ukończyła Wydział Marketingu i Zarządzania w Szkole

Głównej Handlowej. 

 

Mariusz Cierliński
Kierownik Działu Reklamacji Kasa Stefczyka 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów

podyplomowych z zakresu Prawa europejskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Politechniki Gdańskiej. Związany z bankowością od 12 lat. Doświadczanie w obszarze

reklamacji zdobywałem w GE Money Banku a następnie Banku BPH. Obecnie kieruję

Działem Reklamacji w Kasie Stefczyka, gdzie odpowiedzialny jestem za optymalizację

oraz nadzór nad procesami reklamacyjnymi. W swojej pracy skupiam się na kliencie

i budowaniu jego satysfakcji oraz wysokich standardach komunikacji. 

 

Bartłomiej Lenart
Manager ds. Reklamacji/Claims Manager Grupa GEIS PL 

Specjalizuje się w procesie reklamacyjnym w transporcie, logistyce oraz spedycji.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna,

oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Logistyką" na Politechnice Łódzkiej.

Początki mojej kariery zawodowej to branża handlowa, gdzie po raz pierwszy

zetknąłem się z reklamacji od tej "drugiej strony". Od kilku lat związany jestem z branżą

TSL, gdzie swoje pierwsze doświadczenia z reklamacjami transportowymi zdobywałem

w �rmie Spedimex sp. z o.o. jako asystent ds. reklamacji, a obecnie jako Manager ds.

reklamacji odpowiadam za sprawne zarządzanie procesem reklamacyjnym w spółce

GEIS PL będącej członkiem międzynarodowej grupy GEIS GLOBAL LOGISTICS.

W pracy z reklamacjami cenię sobie brak rutyny i oraz codzienny kontakt z różnymi

podmiotami, partnerami, działami - to wszystko, aby skutecznie przeprowadzić Klienta

przez proces reklamacji. 



KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Aldona Mlonek
Project Manager

 48223339830 

 a.mlonek@pb.pl 

Współpraca marketingowa

 

Mateusz Stempak
Marketing Manager

 48223339912 

 m.stempak@pb.pl 

Hotel Novotel Airport

1 Sierpnia 1 

Warszawa 
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Tomasz Czyż
Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa 

Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa. Jeden z prekursorów

grywalizacji wykorzystywanej w rozwoju kompetencji managerskich. Trener,

konsultant, doradca zarządów, manager, psycholog specjalizujący się w prowadzeniu

mentoringu wyższej kadry zarządzającej. Autor wielu narzędzi i programów szkoleń

z zakresu modelowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami, negocjacji,

sprzedaży, windykacji, obsługi klienta, prezentacji i wystąpień publicznych, a także

psychologii marketingu politycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując

jako manager wysokiego szczebla największych na świecie banków i �rm z branży

retail. Absolwent Akademii Telewizyjnej przy Telewizji Polskiej w Warszawie. Jest

mówcą motywacyjnym, a także doradcą i trenerem w programach rozwojowych dla

kadry menedżerskiej najwyższego szczebla. Bogata wiedza praktyczna, interesująca

osobowość i umiejętność wydobycia potencjału z ludzi, z którymi pracuje, stanowią

o jego doskonałych kompetencjach trenerskich i mentorskich. 

mailto:a.mlonek@pb.pl
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Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług tej spółki 

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

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji. Jednocześnie oświadczam, że podane dane są

prawdziwe.  

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych

będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W

naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać

Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie

reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody

marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to

będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na

podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma

Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą

być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,

statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.  

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

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

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

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

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych
organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

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

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

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

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

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty

niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.

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

pro forma lub na fakturze VAT.

4. Przesłanie do Organizatora faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem

przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. Na podstawie Zgłoszenia

Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma.

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

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

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

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

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

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

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

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny netto.

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

zostanie obciążony pełną Ceną netto.

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

11. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

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

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

Wydarzenia.

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

Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

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

Wydarzeniu.

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

ceny udziału w wydarzeni

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

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

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

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 15

powyżej.

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

może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym

danych osobowych.

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

zgłaszająca działa.

20. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl.

Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

�zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji

Wydarzenia.

21. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego

dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

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

Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom,

którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym. Dane

osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług

Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

23. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych

osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji

elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi

Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie

danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej,

Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

24. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia

Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z

zakresem żądania.

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

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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