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CEL
Branża nowych technologii jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki.
Zarządzanie i realizacja umów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz
wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych.
Praktyka branży IT wypracowała już wiele ogólnych schematów umów służących prawidłowej i bezpiecznej dla stron
realizacji projektów informatycznych. Oczywistym dla obu stron celem jest sporządzenie właściwych umów regulujących
zasady współpracy i porozumienia. Zazwyczaj strony nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i zrozumienia praktyki
prawniczej koniecznej do prawidłowego sporządzenia kontraktu.
Dobrze skonstruowana umowa stanowi podstawę sukcesu projektu i pozwala uniknąć wielu kon�iktów podczas jego
realizacji.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci powiedzą m.in.:
▪ Jak przygotować dobrą umowę - checklista dla wykonawcy i zamawiającego
▪ Jakie są wymogi dotyczące przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej
▪ Jak analizować ryzyko, jak wybrać właściwego dostawcę
▪ Jaka jest odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT
▪ Jakiego zakresu odpowiedzialności od licencjodawcy lub od przenoszącego prawa należy wymagać
▪ O umowach wdrożeniowych przy podejściu zwinnym (agile)
▪ Jakie są wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
▪ O własności intelektualnej w trakcie migracji, repatriacji oraz okresów przejściowych
▪ Case study najczęstszych przypadków spornych we wdrożeniach umów IT.
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praktyczne

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
▪ Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.

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, 20 maja
09:25
Rozpoczęcie konferencji

09:30
Jak przygotować dobrą umowę? – checklista dla wykonawcy i zamawiającego

Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
▪ Jakie decyzje powinny podjąć strony przed rozpoczęciem prac nad umową?
▪ Kluczowe elementy umowy z perspektywy wykonawcy i zamawiającego
▪ Efektywna realizacja umowy: przedmiot umowy, zasady współpracy, własność intelektualna, odbiory i wynagrodzenie
▪ Jak zabezpieczyć zakończenie realizacji umowy: exit plan, odpowiedzialność, rękojmia/gwarancja

10:20
Licencjonowanie baz danych i algorytmów w umowach wdrażających technologię sztucznej inteligencji/uczenia
maszynowego

Jakub Kubalski, Adwokat, Partner, SSW Pragmatic Solutions
▪ Istota prawa oraz korzystania z baz danych
▪ Algorytm w relacji z podmiotem wdrażającym rozwiązanie AI/ML
▪ Ochrona struktury i relacji powiązań w sieci neuronowej

11:10
Przerwa

11:30
Otoczenie regulacyjne wdrożeń IT

Katarzyna Szczudlik, Adwokat, Partner, SSW Pragmatic Solutions
▪ Prawo bankowe i ustawa o usługach płatniczych a wdrożenia IT (tajemnica prawnie chroniona, outsourcing, licencje
KNF a wdrożenia IT)
▪ Wymogi dotyczące przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub
hybrydowej
▪ Ochrona prywatności i danych osobowych a umowy IT
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12:20
Umowy wdrożeniowe przy podejściu zwinnym (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?

13:10
Przerwa

13:40
Odpowiedzialność dostawców usług IT za nienależyte wykonywanie umowy

Dr Aleksandra Auleytner, Partner, Praktyka IP&TMT, Domański Zakrzewski Palinka
▪ Granice odpowiedzialności umownej
▪ Odpowiedzialność za utracone korzyści
▪ Wina wykonawcy
▪ Kary umowne
▪ Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu dotyczącym naruszenia praw osób trzecich
▪ Odstąpienie/wypowiedzenie umowy

14:30
Wdrażanie rozwiązań chmurowych

Kuba Ruiz, Senior Counsel w praktyce commercial, Bird&Bird
▪ Podejście oparte na ryzyku
▪ Podstawowe ryzyka – jak analizować ryzyko, jak sprawdzać dostawcę?
▪ Umowa – na czym się skupiać (IP, SLA, BCP, Exit Plan)
▪ Ryzyko koncentracji – nowe regulacje na horyzoncie

15:20
Zakończenie

Piątek, 21 maja
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09:25
Rozpoczęcie konferencji

09:30
Oprogramowanie w modelu SaaS - aspekty prawne

Artur Piechocki, Radca prawny, Partner zarządzający, APLaw
▪ Konstruowanie umów i regulaminów w modelu SaaS
▪ Prawa własności intelektualnej w modelu SaaS
▪ Security as a service – nowy sposób dostarczania cyberbezpieczeństwa

10:20
Prawa własności intelektualnej w projektach IT

Paweł Lipski, Partner w praktyce własności intelektualnej, Bird & Bird
▪ Prawny patchwork - co chronimy w projektach IT?
▪ Licencja, przeniesienie praw a może jeszcze inne rozwiązanie? Jak chronimy własność intelektualną w umowie?
▪ Uprawnienia legalnego użytkownika
▪ Ochrona praw własności intelektualnej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

11:10
Przerwa

11:30
Umowy wdrożeniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa

Paweł Gruszecki, Counsel / Praktyka IP & TMT, Domański Zakrzewski Palinka
▪ Usługi oraz produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa – pojęcie, klasy�kacja i nadzór organu właściwego (Ustawa
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)
▪ Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa – jak wybrać właściwego dostawcę ?
▪ Specy�ka wdrożeń produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa – na co zwrócić szczególną uwagę ?

12:20
Migracje, repatriacje oraz usługi przejściowe (Transition Services Agreement) – efektywne regulowanie procesu
zmiany

Paweł Gruszecki, Counsel / Praktyka IP & TMT, Domański Zakrzewski Palinka
▪ Procesy migracji, repatriacji oraz okresy przejściowe – charakterystyka przypadków
▪ Identy�kacja obowiązków stron w trakcie migracji, repatriacji oraz okresów przejściowych
▪ Zarządzanie przyrostem własności intelektualnej
▪ Prawa własności intelektualnej w trakcie migracji, repatriacji oraz okresów przejściowych
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13:10
Przerwa

13:40
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

14:30
Spory dotyczące realizacji umów wdrożeniowych. Case study najczęstszych przypadków spornych we wdrożeniach

Agnieszka Wachowska, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
▪ Najczęstsze przyczyny sporów w umowach wdrożeniowych
▪ Umowa wdrożeniowa – umowa o dzieło czy umowa świadczenia usług?
▪ Źle zde�niowany zakres wdrożenia
▪ Zakres współdziałania zamawiającego
▪ Skutek i konsekwencje odstąpienia od umowy
▪ Strategie w sporach – zmierzające do realnego wykonania umowy vs zmierzające do rozwiązania umowy
▪ Rekomendacje – jak zminimalizować ryzyko powstania sporu między zamawiającym i wykonawcą

15:20
Zakończenie konferencji
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PRELEGENCI

Dr Aleksandra Auleytner
Partner, Praktyka IP&TMT Domański Zakrzewski Palinka
Specjalizuje się w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie
własności przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce.
Doradza spółkom z branży technologicznej, w szczególności w zakresie umów
wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz innych umów typowych dla sektora IT,
agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom odzieży i żywności,
spółkom prowadzącym sklepy internetowe. Uczestniczy w projektach związanych
z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz w projektach e-health. Doradza
w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów
naruszających prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w wybranych aspektach
prawa UE zajmując się zagadnieniami pomocy publicznej, w tym przepisów
regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Doradza
przy projektach �nansowanych ze środków pomocy regionalnej oraz na rzecz spółek
korzystających z pomocy na restrukturyzację, a także przy projektach
infrastrukturalnych związanych z pozyskiwaniem środków publicznych w ramach usług
w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności spółkom z branży kolejowej,
lotniczej i transportu miejskiego oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
i Ministerstwu Infrastruktury. Jest współautorem Wytycznych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w zakresie zasad do�nansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie
zbiorowym. Jest arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest członkiem Scienti�c Committee European
Privacy Association (EPA), członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
oraz jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
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Paweł Gruszecki
Counsel / Praktyka IP & TMT Domański Zakrzewski Palinka
Paweł ma duże doświadczenie w zakresie wykonywania skomplikowanych projektów
wymagających wiedzy z zakresu prawa IT, ochrony danych osobowych,
cyberbezpieczeństwa, prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa
telekomunikacyjnego. Kierował ponad 50 projektami mającymi na celu dostosowanie
organizacji przedsiębiorców do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO). Kieruje także projektami dostosowania operatorów usług kluczowych, w tym
w szczególności podmiotów działających na rynku energetycznym, do wymogów
ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC). Posiada także
doświadczenie w zakresie obsługi dostawców usług internetowych, operatorów
telekomunikacyjnych oraz podmiotów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju
(start-up), które wprowadzają na rynek rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy (ang.
Internet of things), zapewniania bezpieczeństwa sieci, tworzenia zaawansowanych
produktów cyfrowych (agencje digital), oprogramowania (softwarehouse), e-sportu,
chmury obliczeniowej czy brokeringu baz danych.

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.
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Jakub Kubalski
Adwokat, Partner SSW Pragmatic Solutions
Jakub specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne
aspekty świata cyfrowego, gier wideo, mediów elektronicznych. Uczestniczył
w doradztwie i negocjacjach przy licznych projektach dla podmiotów z branży gier
komputerowych, w tym w kwestiach związanych z grami losowymi. Reprezentował
interesy Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej
(m.in. Prezesa UOKiK, Prezesa UKE, Prezesa UODO), stowarzyszeniami samoregulacji
(m.in. Komisją Etyki Reklamy). Jakub reprezentował Klientów w zgłoszeniach
do ochrony w UPRP i EUIPO praw własności przemysłowych – znaków towarowych
i wzorów przemysłowych, jak również doradzał w postępowaniach sprzeciwowych,
o naruszenie praw, o unieważnienie praw. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia
i negocjowania umów charakterystycznych dla branży marketingowej, telewizyjnej,
�lmowej, eCommerce. Prowadził rozmaite projekty związane z umowami zawieranymi
z konsumentami, jak również dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych
praktyk rynkowych. Przed dołączeniem do SSW, zdobywał doświadczenie w Domański
Zakrzewski Palinka sp.k. Jakub jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie oraz Video Game Bar Association. Jest również zawodowym
pełnomocnikiem przed EUIPO. Prowadzi wykłady dotyczące prawa gier
komputerowych i eSportu w Szkole Praw Nowych Technologii, organizowanej przez
Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ukończył studium prawa
amerykańskiego organizowane przez Levin College of Law (University of Florida).
Uczestnik Advanced Summer School on Trademarks, w Washington D.C.,
organizowanym wspólnie przez WIPO oraz USPTO.

Paweł Lipski
Partner w praktyce własności intelektualnej Bird & Bird
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 Chambers and Partners oraz
Legal500 rekomendują go w zakresie własności intelektualnej.
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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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Kuba Ruiz
Senior Counsel w praktyce commercial Bird&Bird
Kuba Ruiz jest ekspertem w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji
handlowych, cenionym przez klientów za jego zaangażowanie w prowadzenie spraw.
Specjalizuje się w dziedzinie IT, transakcjach handlowych i rozwiązywaniu sporów.
Pracował przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym przy największych wdrożeniach
informatycznych w Polsce, między innymi przy największych projektach wdrożenia
centralnych systemów bankowych, przy projektach dotyczących nabycia usług
na ogólnopolski transfer danych za pośrednictwem sieci rozległej (WAN) wraz
z towarzyszącymi SLA dla ponad 1000 węzłów sieci, projektach nabycia systemów ERP,
CRM i innych systemów bazodanowych, audytach polityk IT governance
w największych przedsiębiorstwach w Polsce, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
na każdym z etapów realizacji projektów informatycznych. Opracowywał i skutecznie
negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub
usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy
dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe,
outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Kuba Ruiz wyróżnia się szczególnym
doświadczeniem w sporach technologicznych, w tym w sporach budowlanych,
infrastrukturalnych (rynek energetyczny, przemysł ciężki) oraz IT. Jest ekspertem
prawnym Krajowej Izby Gospodarczej. W tegorocznym wydaniu rankingu Chambers
FinTech Legal Kuba Ruiz jest rekomendowany jako jeden z najlepszych prawników
zajmujących się FinTech w Polsce: "Excellent for IT detail and solutions, Kuba is very
goal-oriented. He's not focused on problems but on �nding solutions. We had a dif�cult
negotiation of legal clauses and Kuba was very engaged, his approach of �nding
solutions was extraordinary. Nothing is impossible with Kuba".
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Katarzyna Szczudlik
Adwokat, Partner SSW Pragmatic Solutions
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności
i prawa nowych technologii, szczególnie na rzecz podmiotów z sektora �nansowego
i FinTech. Katarzyna ma doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego dla
podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, IT (umowy wdrożeniowe) i usług
płatniczych. Opracowuje i wdraża kompleksowe procedury, mechanizmy
i dokumentację zapewniającą zgodność działania organizacji z obowiązującymi
regulacjami. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT –
w tym dotyczących projektów wdrożeniowych, usług chmurowych i licencji
oprogramowania. Wspiera instytucje �nansowe w zakresie regulacji
outsourcingowych. Interesuje się prawnymi aspektami technologii blockchain
i sztucznej inteligencji, zarówno w zakresie aspektów prawnych wykorzystania tych
technnologi, jak i ich wykorzystania w obszarze usług prawnych. Katarzyna Szczudlik
jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań dot. prawa nowych technologii,
ochrony danych osobowych i rozwiązywania sporów. Regularnie jest prelegentem
na polskich i międzynarodowych konferencjach. Przed dołączeniem do SSW,
zdobywała doświadczenie w renomowanych polskich i międzynarodowych
kancelariach prawnych. Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego, ukończyła także studia LL.M. z zakresu rozwiązywania sporów
międzynarodowych na Uniwersytecie Genewskim oraz z zakresu business law
na Uniwersytecie w Tilburgu. Jest członkiem IAPP i posiada certy�kat CIPP/E oraz
CIPM, a także akredytację FIP.

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).
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Cena
Umowy wdrożeniowe na systemy IT - aspekty prawne i praktyczne
20 ‑ 21 maja 2021, Online
1595 zł netto od 2021-05-21 do 2021-05-21

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”) 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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Umowy wdrożeniowe na systemy IT - aspekty prawne i
praktyczne
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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