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2595 zł netto do 26 czerwca 

CEL 

Rynek IT rośnie w bardzo szybkim tempie, dotykając coraz więcej sfer naszego życia.

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

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

Dobrze skonstruowana umowa stanowi podstawę sukcesu projektu i pozwala uniknąć wielu kon�iktów podczas jego

realizacji.

Zapraszamy na warsztaty „Umowy wdrożeniowe na systemy IT”, podczas których zaproszeni eksperci powiedzą m.in.:

▪ Jak przygotować dobrą umowę – przykłady modeli wdrożeń występujących na rynku

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

▪ Jakiego zakresu odpowiedzialności od licencjodawcy lub od przenoszącego prawa należy wymagać?

▪ Jakie są zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa a ochrona programów komputerowych

▪ O czym pomyśleć jeszcze przed negocjacjami umowy Agile

▪ Jak chronić dane osobowe w chmurowych i nie chmurowych projektach wdrożeniowych IT

▪ Jakie są wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

▪ Jakie są skutki wyjścia z umowy na wdrożenie systemu IT

▪ Jak zrealizować wdrożenie IT zgodnie z budżetem, harmonogramem i przyjętymi wymaganiami – checklista

Dostawców i Zamawiających

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

▪ 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.
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KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Warsztaty skierowane są 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 

Czwartek, 25 czerwca

09:25 ‑ 09:30
Rozpoczęcie

 Aldona Mlonek-Korzonkowska , Puls Biznesu 

09:30 ‑ 10:30
Wdrożenie IT – jak przygotować dobrą umowę?

 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)

Sesja pytań i odpowiedzi

10:30 ‑ 11:30
Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy

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

- kary umowę

- limity odpowiedzialności

- odstąpienie/wypowiedzenie umowy

Sesja pytań i odpowiedzi

11:30 ‑ 11:40
Przerwa

11:40 ‑ 12:40
Własność intelektualna chroniąca programy komputerowe – jak nabyć prawa do korzystania?

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

▪ Kiedy dążyć do nabycia autorskich praw majątkowych, a kiedy korzystać z oprogramowania na podstawie licencji?

▪ Niezbędne elementy uprawnienia do korzystania z praw autorskich (zakres praw, pola eksploatacji, prawo

do dokonywania zmian)

▪ Pułapki związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem praw do korzystania z oprogramowania (oprogramowanie

„wynoszone” przez pracowników, oprogramowanie osób trzecich, uzależnienie możliwości korzystania z programów

komputerowych od zapłaty całości wynagrodzenia)

Sesja pytań i odpowiedzi

12:40 ‑ 13:10
Przerwa

13:10 ‑ 14:10
Prawa użytkownika oprogramowania

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

▪ Elementy systemu IT (nie)podlegające ochronie

▪ Legalny użytkownik i jego prawa (kopia zapasowa, inżynieria wsteczna i interoperacyjność)

▪ Zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa a ochrona programów komputerowych

Sesja pytań i odpowiedzi
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14:10 ‑ 15:10
Dekalog chmuroluba – 10 przykazań dla użytkowników usług SaaS

 Tomasz Zalewski, Partner kierujący działem Commercial, Bird & Bird 

▪ Specy�ka usług SaaS – czy jest się czego bać

▪ Propozycja podejścia do oceny ryzyka

▪ Propozycja checklisty dla użytkownika i dostawcy

Sesja pytań i odpowiedzi

15:10 ‑ 16:00
Wyjście z umowy na wdrożenie systemu IT i jego skutki

 Marcin Kroll, Adwokat, Rzecznik Patentowy, Partner, Kancelaria BSJP 

▪ Czy wyjście z umowy zawsze oznacza porażkę? Dlaczego należy planować wyjście z umowy już na samym początku

współpracy?

▪ Jaki znaczenie mają charakter przedmiotu umowy oraz model wdrożenia?

▪ Typowe przyczyny wyjścia z umowy dla zamawiającego oraz wykonawcy

▪ Sposoby wyjścia z umowy

▪ Skutki wyjścia z umowy: rozliczenia, prawa, odpowiedzialność

▪  Jak się mądrze rozwieść? Exit plan

Sesja pytań i odpowiedzi

16:00
Zakończenie

Piątek, 26 czerwca

09:25 ‑ 09:30
Rozpoczęcie

09:30 ‑ 10:30
Umowy na wdrożenia informatyczne realizowane w modelu Agile

 Łukasz Węgrzyn, Partner, Kancelaria SSW (Head of Technology Transactions Team) 

▪ Agile – wprowadzenie

▪ Agile vs. Waterfall – kluczowe różnice w mechanizmach umownych
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▪ O czym pomyśleć jeszcze przed negocjacjami umowy Agile

▪ Kontrola i mody�kacja zakresu w umowach Agile

▪ Modele rozliczeń w umowach Agile (T&M, Fixed Agile, T&M CAP, modele hybrydowe, Cost Targeted Contracts, modele

premiowe)

▪ Jak opisać zasady współpracy stron w ramach projektu

▪ Jak napisać dobry Exit Plan

Sesja pytań i odpowiedzi

10:30 ‑ 11:30
Jak zakontraktować sukces wdrożenia? O współdziałaniu stron i innych kluczowych postanowieniach

 Michał Kulesza, Senior Associate, Maruta Wachta 

Sesja pytań i odpowiedzi

11:30 ‑ 12:00
Przerwa

12:00 ‑ 13:00
Powierzenie i współadministracja danymi osobowymi w umowach wdrożeniowych IT

 Artur Piechocki, radca prawny, partner zarządzający, APLaw 

▪ Identy�kacja relacji prawnej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z punktu widzenia przetwarzania danych

osobowych: współadministratorzy czy administrator-procesor

▪ Praca na danych osobowych w środowisku testowym i produkcyjnym

▪ Możliwość anonimizacji danych podczas pracy w środowisku testowym

▪ Zakres odpowiedzialności stron za naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

▪ Zakres obowiązków procesora wynikający z zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz realizacji

praw podmiotów danych

▪ Terminy wykonywania obowiązków przez strony

▪ Wpływ obowiązywania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na umowę główną

Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 ‑ 14:30
PODSUMOWANIE: Jak zrealizować wdrożenie IT zgodnie z budżetem, harmonogramem i przyjętymi wymaganiami –
checklista Dostawców i Zamawiających

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

 Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
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Sesja pytań i odpowiedzi

14:30
Zakończenie
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PRELEGENCI 
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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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Marcin Kroll
Adwokat, Rzecznik Patentowy, Partner Kancelaria BSJP 

Specjalista z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego

prawa nowych technologii. Jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds.

Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków

towarowych i wzorów. Kompleksowo doradza klientom polskim i międzynarodowym

w sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony i zwalczaniem naruszeń

w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych,

patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża

strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze

międzynarodowym. Reprezentuje ich przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz

Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji

technologii. Swoje zainteresowania koncentruje również na zagadnieniach związanych

z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności.

Opracowuje i negocjuje w zakresie kontrakty IT, w tym umowy wdrożeniowe,

licencyjne utrzymania i rozwoju. Uczestniczył w licznych projektach IT, w tym

realizowanych w metodykach zwinnych, zarówno po stronie wykonawców oraz

zamawiających. Klientom doradza także w zakresie RODO, ochrony danych

osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu

konsumenckiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie

Warszawskim, Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego we współpracy

z University of Florida F.G. Levin College of Law oraz studiów podyplomowych

z zakresu prawa własności intelektualnej. 

Michał Kulesza
Senior Associate Maruta Wachta 

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kontraktami IT, a także zamówieniami

publicznymi i postępowaniami spornymi. Doradza na rzecz podmiotów publicznych

i prywatnych działających m.in. w sektorach IT, infrastruktury czy obronności.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Centrum

Prawa Amerykańskiego. 
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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. 

Artur Piechocki
radca prawny, partner zarządzający APLaw 

Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej

i przemysłowej, technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochrony

danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwa. Przez wiele lat pracował jako

Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej

Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach

międzynarodowych. 

Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach legislacyjnych Grupy Roboczej ds.

Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel

Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki

i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego

Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy

Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European

Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa

regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również

z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową

Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European

National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań

Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją

Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych

oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki

i Telekomunikacji (PIIT). 
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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). 

Łukasz Węgrzyn
Partner Kancelaria SSW (Head of Technology Transactions Team) 

Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności

w budowie procesów zakupowych oraz modeli kontraktowych spójnych ze zwinnym

modelem zarządzania organizacją (Agile). Ekspert zagadnień prawnych związanych

z usługami chmurowymi (cloud computing) oraz outsourcingiem usług IT. Wykładowca

na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W międzynarodowym rankingu The Legal 500 (edycja: 2018, 2019) wskazany jako

Next Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce.

Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers Europe 2019 w sektorze

Technologia-Media-Telekomunikacja. Posiada certy�kacje: ITIL Foundation, PSMI

(Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership

I (PAL I).
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Tomasz Zalewski
Partner kierujący działem Commercial Bird & Bird 

Tomasz Zalewski jest cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych

z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności

intelektualnej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym

dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją

biznesu. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych

obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu

tradycyjnym, jak i w modelu SaaS. Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień

publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz

przed sądami. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie przy projektach

infrastrukturalnych oraz informatycznych. Doradza przede wszystkim na rzecz branży

IT i technologicznej, współpracuje również z klientami z branży ochrony zdrowia,

energetycznej, automatyki przemysłowej, obrony, a także handlu detalicznego.

Zainteresowania zawodowe Tomasza Zalewskiego obejmują także prawne aspekty

zastosowania najnowszych technologii, w tym zagadnienia takie jak: blockchain,

sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo oraz LegalTech.

Posiada także doświadczenie w doradzaniu startupom. Jest arbitrem w Sądzie

Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Krajowych

Producentów Audiowizualnych oraz ekspertem w Radzie Polskiej Izby Informatyki

i Telekomunikacji. Doradza także jako ekspert w ramach projektu "Europejska pomoc

na rzecz innowacji". Tomasz Zalewski jest rekomendowany w dziedzinie prawa

zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers &

Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal.

Aldona Mlonek-Korzonkowska
Puls Biznesu 

tel:+48223339777
tel:+48223339777
tel:+48223339777


KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Aldona Mlonek
Project Manager

 48223339830 

 a.mlonek@pb.pl 

Współpraca marketingowa

 

Mateusz Stempak
Marketing Manager
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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.  

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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