Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych
menedżerów
27 sierpnia 2020 / Warszawa
2095 zł netto do 27 sierpnia

CEL
Podczas warsztatów będziemy dyskutować o tym, jak zminimalizować ryzyko osłabienia rynkowej pozycji
przedsiębiorstwa w związku z założeniem działalności konkurencyjnej przez byłych pracowników i/lub zarządców.
W praktyce często zdarzają się sytuacje, gdy kluczowi pracownicy przedsiębiorstwa, znający �rmę „od podszewki”,
zakładają swój własny biznes. Równie często ich rynkowy start jest łatwiejszy dzięki wykorzystaniu wiedzy pochodzącej z
macierzystego przedsiębiorstwa. Chodzi w szczególności o technologie, informacje handlowe, relacje z klientami, a także
kapitał ludzki. W efekcie macierzyste przedsiębiorstwo notuje znaczący odpływ klientów oraz pracowników skutkujące
zaburzeniem i skurczeniem działalności operacyjnej.
▪ Czy i jak możemy temu przeciwdziałać?
▪ Jakie są granice monopolizowania informacji, wypracowanych w przedsiębiorstwie?
▪ Jak skutecznie chronić cenne informacje?
▪ Gdzie jest granica pomiędzy własną wiedzą i doświadczeniem współpracownika a poufną informacją
przedsiębiorstwa?
▪ Jakie mamy szanse w sądowym starciu i jak możemy udowodnić np. kradzież informacji?
▪ Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach mają zabezpieczenie informatyczne oraz informatyka śledcza?
To tylko niektóre aspekty, które będziemy prezentować, i o których będziemy dyskutować. Eksperci zajmujący się tymi
zagadnieniami w codziennej praktyce przedstawią je na praktycznych przykładach. Zapraszamy do zapoznania się z
programem.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
- Właścicieli przedsiębiorstw
- Członków rad nadzorczych oraz organów zarządzających
- Dyrektorów Działów Prawnych

Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów

- Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
- oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(605)

Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów

PROGRAM
Czwartek, 27 sierpnia
09:00
Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

Dziś z nami, jutro przeciwko nam… czyli nieuczciwa konkurencja ze strony byłych pracowników/zarządców
09:30
Jak to najczęściej wygląda: prosty i „naturalny” schemat działania?

Aneta Pankowska, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
▪ Zdobywanie doświadczenia, know-how i kontaktów
▪ Podjęcie działalności konkurencyjnej
▪ Wykorzystanie informacji, kapitału intelektualnego oraz relacji byłego pracodawcy
▪ Najczęstsze delikty nieuczciwej konkurencji: ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, przejęcie
klientów, przejęcie pracowników, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, używanie wprowadzających w błąd
oznaczeń
▪ Omówienie możliwych działań na podstawie przykładów „z życia”

11:00
Kłusownictwo pracownicze

Marta Kopeć, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelari Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.
▪ Co to jest kłusownictwo pracownicze?
▪ Skutki kłusownictwa dla pracodawcy
▪ Jak się ochronić przed kłusownictwem?
▪ Omówienie wybranych przypadków z praktyki

12:00
Przerwa na kawę

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą informacji?
12:20
Jakie informacje można chronić i jak należy to robić?

Aneta Pankowska, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
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▪ Łatwość i trudność ochrony: jakie informacje można chronić i jak należy to robić?
▪ Ochrona informacji handlowych i technologicznych
▪ Co oznacza „podjęte, przy zachowaniu należytej staranności, działania” w celu zachowania informacji w poufności?
▪ Monopol przedsiębiorcy do wytworzonych informacji a osobiste doświadczenie i wiedza pracownika – gdzie jest
granica?

13:00
Techniczne zabezpieczenia informacji

Łukasz Wójcik, Dyrektor działu bezpieczeństwa IT, React Risk Advisory
▪ Szybkie spojrzenie na IT – Informacja + Technologia
▪ Proces informacyjny i wspierająca go technologia
▪ System informacyjny – IT + Kontekst + Człowiek (czynnik ludzki)
▪ Gdzie i jakie występują zagrożenia?
▪ Spojrzenie na HR z punktu widzenia uczciwego i nieuczciwego pracownika
▪ Wiele wymiarów obszarów bezpieczeństwa w organizacji
▪ Narzędzia zabezpieczające poszczególne obszary
▪ Kiedy i w jakiej cenie – bezpieczeństwa jako proces, element strategii
▪ Korzyści

13:40
Lunch

Jak skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją?
14:20
Informatyka śledcza

Łukasz Wójcik, Dyrektor działu bezpieczeństwa IT, React Risk Advisory
▪ Czym jest informatyka śledcza?
▪ Kiedy należy pomyśleć o informatyce śledczej?
▪ Szybka reakcja … ale bez pośpiechu – rozpoznanie sytuacji i podejmowanie właściwych decyzji
▪ Czynności w obecności świadka
▪ Współpraca poszczególnych komórek organizacyjnych w tym IT z biegłym, analitykiem, specjalistą
▪ Dowód, pewnik, fakt, artefakt, spekulacja, zabezpieczenie dowodu, niezaprzeczalność, wnioski…
▪ Czy działać na własną rękę?
▪ Wyzwania stojące przed informatyką śledczą i jakie płyną stąd wnioski dla przedsiębiorstwa
▪ W jakich przypadkach informatyka śledcza ma zastosowanie?

14:50
Działania prawne, jakie i po co?

Aneta Pankowska, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
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▪ Naruszenie tajemnicy jako przestępstwo – co z tego wynika?
▪ Roszczenia w przypadku deliktów nieuczciwej konkurencji – zakazanie bezprawnych działań, publikacja oświadczenia,
odszkodowanie
▪ Zabezpieczenie roszczeń – które roszczenia warto zabezpieczać i po co?
▪ Trudności dowodowe – czy można je przezwyciężyć?

15:40
Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń wobec byłych pracowników?

Marta Kopeć, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelari Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.
▪ Czy możliwy jest brak ograniczenia w dochodzeniu roszczeń od pracowników?
▪ Ograniczenia wynikające z Kodeksu pracy
▪ Kara umowna

16:10
Zakończenie warsztatów, wręczenie certy�katów
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PRELEGENCI

Marta Kopeć
Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelari Kopeć Zaborowski Adwokaci i
Radcowie Prawni Sp.p.
Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci
i Radcowie Prawni Sp.p., autor bloga www.jakzwolnicpracownika.pl Ekspert z zakresu
prawa pracy, w szczególności w obszarach, w których prawo pracy przenika się
z prawem handlowym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych
z zakresu prawa pracy. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy. Mecenas Marta
Kopeć jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów, Dyrektorów
Zarządzających, Dyrektorów Personalnych pracodawców działających na terenie
Polski.

Aneta Pankowska
Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni
i Adwokaci
Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej
(Uniwersytet Warszawski) oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów (Akademia Leona
Koźmińskiego). Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej,
prawa gospodarczego, jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu
nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Jest laureatką International
Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland. Wykłada
na konferencjach i szkoleniach (m.in. OIRP w Warszawie, MCC, CGE) Prowadzi blog
poświęcony prawu własności intelektualnej "IP PROCESOWO"
(www.pankowska.com.pl). Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.
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Łukasz Wójcik
Dyrektor działu bezpieczeństwa IT React Risk Advisory
W �rmie React Risk Advisory pełni funkcję Dyrektora działu bezpieczeństwa IT.
Od ponad 15 lat zajmuje się bezpieczeństwem informatycznym i ochroną informacji
oraz danych osobowych w obszarach teleinformatyki, organizacyjnym i legislacyjnym.
Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi dla dużych instytucji z sektora �nansowego,
energetycznego, paliwowego, medycznego, telekomunikacyjnego, rządowego i wielu
innych. Uczestniczył w projektowaniu i prowadził wdrażanie wielu procesów
i rozproszonych technologii bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i instytucjach.
Aktywnie działa jako konsultant i ekspert d.s. bezpieczeństwa IT, analityk, Inspektor
Ochrony Danych, audytor technologiczny i organizacyjny oraz szkoleniowiec. W swojej
pracy główny nacisk kładzie na zrozumienie potrzeb i umiejętność współpracy oraz
rozwiązywanie kon�iktów na styku biznesu, technologii, IT i bezpieczeństwa.

KONTAKT

Opiekun merytoryczny

MIEJSCE

Współpraca marketingowa

Szczegółowa lokalizacja
wkrótce

Warszawa
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Mateusz Stempak
Marketing Manager

48223339824

48223339912

r.grzeszczak@pb.pl

m.stempak@pb.pl

Partner Merytoryczny
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RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci KANCELARIA RKKW Jesteśmy kancelarią
dysponującą zespołem wykwali�kowanych oraz wyspecjalizowanych prawników, którzy świadczą usługi prawnicze w
najbardziej wymagających oraz skomplikowanych projektach. W skład naszego zespół wchodzą radcowie prawni i adwokaci
z wieloletnią praktyką, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali m.in. w dużych międzynarodowych kancelariach.
Świadczone przez nas doradztwo prawne wychodzi poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne
rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki
przekłada się na zadowolenie oraz satysfakcję naszych Klientów. Nasze doświadczenia obejmuje wsparcie prawne
największych polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, w tym największych spółek publicznych.
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byłych menedżerów

Cena
Nieuczciwa konkurencja ze strony byłych menedżerów
27 sierpnia 2020, Warszawa
2095 zł netto od 2020-08-27 do 2020-08-27

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
�rma

Imię

osoba �zyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

Akceptuję regulamin
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.
Chcę otrzymywać newsletter Konferencje "PB"
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych
będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W
naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać
Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie
reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody
marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to
będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na
podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,
urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma
Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,
statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

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
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
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 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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