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CEL
Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) to jedna z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych, podlegająca nadzorowi
KNF. Wprowadzono ją w 2016 roku nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych.
W trakcie warsztatów Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku, uczestnicy poznają podstawy
funkcjonowania ASI, a także praktyczne aspekty prowadzenia działalności inwestycyjnej w oparciu o Alternatywną Spółkę
Inwestycyjną.
Słuchacze nabędą wiedzę w zakresie zakładania i rejestracji ASI, kosztów funkcjonowania, odpowiedzialności czy sposobów
pozyskania kapitału. Pozwoli im to podjąć świadomą decyzję w kwestii wyboru formy działalności inwestycyjnej.

Do kogo kierujemy warsztat?
▪ do inwestorów szukających optymalnej formy prowadzenia działalności inwestycyjnej;
▪ do członków zarządu, rady nadzorczej i managerów spółek inwestycyjnych;
▪ do pracowników obsługujących ASI;
▪ do osób odpowiedzialnych za politykę inwestycyjną firm.

Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:
▪ zasady doboru optymalnej struktury działalności ASI, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa
(w tym w zakresie wspierania innowacyjności);
▪ szczegóły procedury rozpoczęcia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego;
▪ obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
▪ sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności;
▪ compliance w ASI (instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie np. ustawy AML, dokumentacja
FATCA/CRS etc);
▪ benefity podatkowe.
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PROGRAM
Wtorek, 29 listopada
09:00
Rozpoczęcie warsztatów

09:05
Alternatywna spółka inwestycyjna

Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
– wprowadzenie ▪ rys historyczny ▪ obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej alternatywnych spółek
inwestycyjnych

09:55
Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność

Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
▪ Kryteria definiujące działalność ASI
▪ Podział ASI i jej zarządzających
▪ Warunki podjęcia działalności w ramach ASI
▪ Likwidacja ASI

10:40
Przerwa

11:00
Formy działalności ASI

Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
▪ Wewnętrznie zarządzający ASI
▪ Zewnętrznie zarządzający ASI
▪ Relacje pomiędzy ZASI a ASI (umowa o zarządzanie – cechy)

11:50
Finansowanie ASI

Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
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▪ Umowy z inwestorami
▪ Instrumenty dłużne

12:45
Przerwa

13:15
Inwestycje ASI

Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
▪ Umowy inwestycyjne
▪ Inne formy inwestowania (pożyczki, convertible loans, obligacje)
▪ Wyjścia z inwestycji

14:05
Compliance w ZASI/ASI

Antoni Liśkiewicz, Partner w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A
▪ Nadzór nad działalnością ASI i ZASI
▪ ASI jako instytucja obowiązana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu (AML) ▪ dokumentacja FATCA/CRS ▪ regulacje wewnętrzne i reguły korporacyjne

15:10
Benefity podatkowe dla ASI/ZASI

Jakub Pacan, Doradca podatkowy w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
▪ opodatkowanie inwestora ▪ wyjście z inwestycji ▪ opodatkowanie usług zarządzania

16:00
Zakończenie warsztatów
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PRELEGENCI
Agata Kowalska
Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i
Wspólnicy S.K.A.

Główny obszar jej działalności to polskie i międzynarodowe
transakcje M&A, obsługa prawna inwestycji VC/PE i prawo
spółek. Zajmuje się również ochroną praw własności
intelektualnej oraz rynkiem e-commerce. Na co dzień
projektuje i wdraża rozwiązania prawne, podatkowe i
biznesowe dla swoich Klientów. Zdobyła doświadczenie w
transakcjach dotyczących podmiotów z różnych branż,
głównie nowych technologii (fintech, biotech, gaming).
Zarządza projektami na rynkach polskim i
międzynarodowych (Europa, Azja, Ameryka Północna). Dzieli
się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla
studentów i przedsiębiorców. Jest ekspertem legislacyjnym
Izby Gospodarki Elektronicznej. Działa w ruchu ekonomii
wartości Open Eyes Economy on Tour. Jako prelegentka jest
ekspertką w zakresie prawa dla nowych technologii. Szkoli
studentów prawa wraz z Europejskim Stowarzyszeniem
Studentów Prawa. Jest mentorką wiodącą w Women in Law
Foundation dla młodych prawniczek. Aktywnie angażuje się
w działalność Stowarzyszenia „Piękne Anioły”, którego jest
wiceprezeską. W roku 2021 otrzymała prestiżowy tytuł
Filantropa Krakowa oraz znalazła się na liście 25
najwybitniejszych prawniczek magazynu Forbes. Ukończyła
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Antoni Liśkiewicz
Partner w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskim biurze
amerykańskiej kancelarii prawnej, uczestnicząc w licznych
projektach związanych z doradztwem prawnym w
transakcjach fuzji i przejęć. Specjalizuje się w prawie
cywilnym, prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego.
Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz
prawa rynków kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz
Columbus School of Law. Poza językiem polskim prowadzi
obsługę prawną także w języku angielskim.

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(15597)

Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku

Jakub Pacan
Doradca podatkowy w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.

W swojej praktyce specjalizuje się w bieżącej obsłudze
podatkowej spółek prawa handlowego, zarówno w zakresie
podatków bezpośrednich, jak i pośrednich. Z powodzeniem
doradzał największym polskim oraz zagranicznym
przedsiębiorstwom zarówno w zakresie obowiązków
podatkowych, jak i możliwości optymalizacyjnych. Na swoim
koncie ma zrealizowane z powodzeniem projekty w zakresie
cen transferowych, w tym również polegające na analizie
rynkowości zastosowanych cen. Koordynował projekty
zmierzające do wykorzystania przysługujących podatnikom
ulg i zwolnień dla kilkudziesięciu podmiotów, w tym również
dla notowanych w ramach WIG20 oraz WIG40. Działał w
charakterze pełnomocnika w kilkudziesięciu postępowaniach
podatkowych oraz postępowaniach o wydanie interpretacji
indywidualnych prawa podatkowego, w tym przed sądami
administracyjnymi obu instancji. Swoje doświadczenia
zdobywał w największych firmach zajmujących się
doradztwem podatkowym, w tym również w dwóch z tzw.
Wielkiej Czwórki. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu (kierunek Finanse i Rachunkowość).
Licencjonowany doradca podatkowy od 2014 r.
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Agata Kowalska
Partnerka zarządzająca i radczyni prawna w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i
Wspólnicy S.K.A.
Główny obszar jej działalności to polskie i międzynarodowe transakcje M&A, obsługa
prawna inwestycji VC/PE i prawo spółek. Zajmuje się również ochroną praw własności
intelektualnej oraz rynkiem e-commerce. Na co dzień projektuje i wdraża rozwiązania
prawne, podatkowe i biznesowe dla swoich Klientów. Zdobyła doświadczenie
w transakcjach dotyczących podmiotów z różnych branż, głównie nowych technologii
(fintech, biotech, gaming). Zarządza projektami na rynkach polskim
i międzynarodowych (Europa, Azja, Ameryka Północna). Dzieli się wiedzą
i doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla studentów i przedsiębiorców. Jest
ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Działa w ruchu ekonomii
wartości Open Eyes Economy on Tour. Jako prelegentka jest ekspertką w zakresie
prawa dla nowych technologii. Szkoli studentów prawa wraz z Europejskim
Stowarzyszeniem Studentów Prawa. Jest mentorką wiodącą w Women in Law
Foundation dla młodych prawniczek. Aktywnie angażuje się w działalność
Stowarzyszenia „Piękne Anioły”, którego jest wiceprezeską. W roku 2021 otrzymała
prestiżowy tytuł Filantropa Krakowa oraz znalazła się na liście 25 najwybitniejszych
prawniczek magazynu Forbes. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Antoni Liśkiewicz
Partner w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A
Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskim biurze amerykańskiej kancelarii
prawnej, uczestnicząc w licznych projektach związanych z doradztwem prawnym
w transakcjach fuzji i przejęć. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek oraz
prawie rynku kapitałowego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego
oraz prawa rynków kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej
Handlowej oraz Columbus School of Law. Poza językiem polskim prowadzi obsługę
prawną także w języku angielskim.
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Jakub Pacan
Doradca podatkowy w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
W swojej praktyce specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej spółek prawa
handlowego, zarówno w zakresie podatków bezpośrednich, jak i pośrednich.
Z powodzeniem doradzał największym polskim oraz zagranicznym przedsiębiorstwom
zarówno w zakresie obowiązków podatkowych, jak i możliwości optymalizacyjnych. Na
swoim koncie ma zrealizowane z powodzeniem projekty w zakresie cen transferowych,
w tym również polegające na analizie rynkowości zastosowanych cen. Koordynował
projekty zmierzające do wykorzystania przysługujących podatnikom ulg i zwolnień dla
kilkudziesięciu podmiotów, w tym również dla notowanych w ramach WIG20 oraz
WIG40. Działał w charakterze pełnomocnika w kilkudziesięciu postępowaniach
podatkowych oraz postępowaniach o wydanie interpretacji indywidualnych prawa
podatkowego, w tym przed sądami administracyjnymi obu instancji. Swoje
doświadczenia zdobywał w największych firmach zajmujących się doradztwem
podatkowym, w tym również w dwóch z tzw. Wielkiej Czwórki. Absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek Finanse i Rachunkowość).
Licencjonowany doradca podatkowy od 2014 r.
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Formularz rejestracji: Alternatywne Spółki Inwestycyjne
(ASI) – studium przypadku

Cena
Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku
29 listopada 2022, Online
795 zł netto od 2022-11-29 do 2022-11-29

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
firma

Imię

osoba fizyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf" target="_blank">Regulaminem</a>
wydarzenia i akceptuję jego treść.
Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów
internetowych Bonnier Business Polska”.
Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego
produktów i usług.
Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach
jego produktów i usług.
Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na
podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej
RODO <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf" target="_blank">Zobacz więcej</a>

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. 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.
3. 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.
4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną 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.
5. 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.
6. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
7. 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 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na
dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.
8. 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.
9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym
Wydarzeniu.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,
jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez
Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia
oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane
tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane
tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi
inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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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. Weryfikacja 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,
21.1.2 urządzenie końcowe,
21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, 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 firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
23.1.3 niewłaściwą konfigurację 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, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych
służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia
dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany
w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator
zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
25. 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.
26. 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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