
 

Międzynarodowe kontrakty handlowe
21 ‑ 22 listopada 2019 / Warszawa, Hotel Novotel Airport 

2495 zł netto do 22 listopada  

CEL 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Międzynarodowe kontrakty handlowe”, które zaplanowane są na 21-22

listopada 2019r.

Podczas zawierania kontraktów handlowych w handlu międzynarodowym ogromną rolę odgrywa umowa. Nieodpowiednie

zapisy mogą spowodować wiele komplikacji, a także nieporozumień pomiędzy kontrahentami.

Podczas warsztatów przedstawimy praktyczne konstrukcje i zapisy stosowane w umowach i kontraktach, a w szczególności

odpowiemy na pytania:

▪ jak korzystnie zawrzeć umowę z zagranicznym kontrahentem

▪ jakie są ryzyka i wyzwania związane z zawieraniem umów w wersji elektronicznej

▪ czy umowa zawarta w wersji elektronicznej może stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

▪ jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym

▪ w jaki sposób przeprowadzić międzynarodowy transfer technologii

▪ jak kształtować klauzule przeniesienia lub licencjonowania praw własności intelektualnej w transakcjach z podmiotami

zagranicznymi

▪ zawieranie i egzekwowanie kontraktów międzynarodowych z kontrahentami z UE vs. z kontrahentami spoza UE

▪ jak prawo międzynarodowe i zwyczaj międzynarodowy wpływa na umowę

▪ jakiemu prawu podlega kontrakt z zagranicznym partnerem? Granice swobody wyboru prawa właściwego

Warsztaty umożliwią Państwu omówienie problemów pojawiających się w procesach negocjacyjnych, a także pomogą

wypracować oraz rozwinąć indywidualne umiejętności i strategie. Zaproszeni prelegenci posiadają bogate doświadczenie w

zakresie sporządzania i negocjowania kontraktów handlowych dla polskich i międzynarodowych podmiotów w

międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach: 

Warsztaty kierujemy do wszystkich którzy prowadzą lub zamierzają rozpocząć wymianę handlową z zagranicznymi

kontrahentami, m.in.: członków zarządu spółek, dyrektorów handlowych, managerów ds. kontraktów.



Zapewniamy uczestnikom warsztatów bezpłatny parking na terenie hotelu.
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PROGRAM 

Czwartek, 21 listopada

09:00
Rejestracja, poranna kawa

09:30
Konstrukcja umowy w obrocie międzynarodowym

 Magdalena Zasiewska, Doradca podatkowy, Head of Taxes, Kancelaria JDP 

 Ewa Mońdziel, Radca prawny, Associate, Kancelaria JDP 

▪ Pierwsza wery�kacja kontraktu – legal checklist

▪ Umowne ograniczenia odpowiedzialności

▪ Dane osobowe ujawniane w kontraktach

▪ Zakres zobowiązania do zachowania poufności

▪ Wpływ podatków na postanowienia umowne: podatki u źródła, raportowanie schematów podatkowych

10:45
Przerwa na kawę

11:00
Prawo właściwe oraz umowy modelowe

 Piotr Frelak, Radca prawny, RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 

▪ Jak ustalić prawo właściwe dla umowy

▪ Które prawo będzie najkorzystniejsze

▪ Kiedy wybór prawa nie jest skuteczny

▪ Jak prawo międzynarodowe i zwyczaj międzynarodowy wpływa na umowę

▪ Umowy modelowe, czy warto z nich korzystać

12:15
"And" includes "or" – negocjacje kontraktów na wzorach angielskich

 Paweł Lipski, Partner, Bird& Bird 

▪ Wzór angielski pod prawem polskim – wpływ wyboru prawa na znaczenie postanowień umowy

▪ Różnice w sposobie tworzenia umów pod prawem anglosaskim i polskim – z czego wynikają?

▪ Wyzwanie dla negocjatora – o co walczyć a z czego można zrezygnować? Na przykładzie umowy o wdrożenie systemu

IT
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▪ Negocjowanie klauzuli ograniczenia odpowiedzialności

13:30
Lunch

14:30
Zawieranie i egzekwowanie kontraktów międzynarodowych z kontrahentami z UE vs. z kontrahentami spoza UE

 Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Prawna RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M. 

▪ Ogólne zasady ustalania sądu i prawa właściwego oraz realizacji roszczeń poza granicami RP, znaczenie zabezpieczeń

kontraktowych

▪ Wspólnotowe regulacje dotyczące jurysdykcji: specy�ka, zasięg obowiązywania

▪ Wspólnotowe regulacje dotyczące prawa właściwego: specy�ka, zasięg obowiązywania

▪ Wspólnotowe regulacje dotyczące uznawania orzeczeń i przyspieszające realizację roszczeń: specy�ka, zasięg

obowiązywania

16:00
Zakończenie 1 dnia warsztatów

Piątek, 22 listopada

09:00
Rejestracja, poranna kawa

09:30
„E-signature, czyli zawieranie umów w wersji elektronicznej – korzyści, ryzyka i wyzwania związane z wdrożeniem
rozwiązania

 Krzysztof Piekarski, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

 Michał Chodorek, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

▪ Czy rzeczywiście wszystkie umowy muszą być zawarte w formie pisemnej

▪ Co trzeba zrobić, aby skutecznie wdrożyć w �rmie proces zawierania umów w wersji elektronicznej

▪ Jak ukształtować proces zawierania umów, aby wdrożenie E-signature przyniosło korzyści, a nie straty

▪ Czy elektroniczna wersja umowy jest tym samym co umowa zawarta w wersji elektronicznej i czym różni się zwykły

podpis elektroniczny od kwali�kowanego podpisu elektronicznego

▪ Czy umowa zawarta w wersji elektronicznej może stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
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10:45
Przerwa na kawę

11:00
Metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym

 Mateusz Dubek, Senior Associate, Bird & Bird 

▪ Jakiemu prawu podlega kontrakt z zagranicznym partnerem? Granice swobody wyboru prawa właściwego

▪ Sąd państwowy czy arbitraż? Wady i zalety: koszty, czas, procedura, wykonalność

▪ Jeśli arbitraż, to który? Porównanie krajowych i zagranicznych instytucji arbitrażowych

▪ Jak sformułować klauzulę arbitrażową, wyboru sądu i prawa właściwego? Praktyczne rady

▪ A może uda się dogadać? Klauzule Med-Arb i inne alternatywne metody rozstrzygania sporów

12:15
Transfer technologii w obrocie międzynarodowym

 Aleksandra Modzelewska, Aplikant radcowski, RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 

▪ W jaki sposób przeprowadzić międzynarodowy transfer technologii? Prawne i pozaprawne metody dyfuzji innowacji

▪ Wybór prawa właściwego. Dlaczego jest tak istotny?

▪ Jak kształtować klauzule przeniesienia lub licencjonowania praw własności intelektualnej w transakcjach z podmiotami

zagranicznymi?

▪ Czy tylko własność intelektualna ma znaczenie? Pułapki prawa ochrony konkurencji: grupowe i indywidualne praktyki

ograniczające konkurencję. Przegląd potencjalnych klauzul zakazanych w kontekście transferu technologią

13:30
Lunch

14:30
Dokumenty w handlu zagranicznym

 Magdalena Grykowska, Head of Litigation, Kancelaria Góralski & Goss 

▪ Dokumenty handlowe

▪ Dokumenty przewozowe

▪ Dokumenty ubezpieczeniowe

▪ Dokumenty związane z odprawą celną towaru

16:00
Zakończenie warsztatów i wręczenie certy�katów
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PRELEGENCI 
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Aleksandra Modzelewska
Aplikant radcowski RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie oraz stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Antwerpii.

Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii”

organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach

2016-2017 członek Zespołu Monitoringu Legislacji przy Centrum Analiz Klubu

Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności

intelektualnej, prawa IT i prawa ochrony konkurencji. Zainteresowania skupia wokół

nowych technologii, w tym AI (sztuczna inteligencja), IoT, Big Data. Autorka publikacji

z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji,

cyberbezpieczeństwa. Współprowadzi bloga „IP PROCESOWO”

(www.pankowska.com).

 

Magdalena Zasiewska
Doradca podatkowy, Head of Taxes Kancelaria JDP 

Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką. Ekspert w zakresie polskiego

i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń

przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak

i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów

z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG).

Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza

do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.
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Dariusz Kulgawczuk
Partner, Radca Prawny Kancelaria Prawna RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy,
LL.M. 

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej,

produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek

samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze

korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych

z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach

M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji

z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu

Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009,

2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych

konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś

poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu

Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje

się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory

korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe

i arbitraż.

 

Mateusz Dubek
Senior Associate Bird & Bird 

Od 2009 roku reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, międzynarodowymi

trybunałami arbitrażowymi, a także w alternatywnych formach rozwiązywania sporów

takich jak mediacja. Doradza klientom, jak uniknąć sporów oraz rozwiązuje istniejące.

Skuteczny negocjator. Specjalizuje się w szczególności w złożonych sporach

dotyczących dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.

Ponadto, ma bogate doświadczenie w sporach korporacyjnych, budowlanych

i upadłościowych. Wykorzystuje doświadczenie z sali sądowej podczas negocjacji

skomplikowanych umów gospodarczych – jak uniknąć generowania sporów,

zagwarantować wykonanie umowy oraz zawczasu zapewnić skuteczne mechanizmy

egzekwowania praw. Pracuje dla klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym m.in.:

farmaceutyki, FMCG, motoryzacja, lotnictwo, telekomunikacja, IT, elektronika

użytkowa, e-commerce, nieruchomości i budownictwo. Absolwent Uniwersytetu

Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie (LL.M.)

na Uniwersytecie Londyńskim (QMUL) oraz podyplomowe studia prawa własności

intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach międzynarodowej praktyki

Bird & Bird aktywny członek International Product Design Group.

Wiceprzewodniczący Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej

w Warszawie.
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Piotr Frelak
Radca prawny RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 

Radca prawny w Kancelarii RKKW, specjalizujący się w sporach gospodarczych i prawie

energetycznym. Z sukcesem doradzał klientom w sporach, przed sądami

powszechnymi i arbitrażowymi, dotyczących rynku kapitałowego, prawa spółek oraz

umów handlowych. Świadczy bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,

handlowego i energetycznego na rzecz spółek publicznych oraz podmiotów z branży

deweloperskiej, energetycznej oraz bankowej, działających w Polsce oraz na rynkach

zagranicznych.

 

Krzysztof Piekarski
Radca prawny KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

Krzysztof Piekarski, radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie

obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Świadczy bieżącą

obsługę zadań Inspektora Ochrony Danych w podmiotach należących

do międzynarodowej grupy kapitałowej. Doradza spółkom z branży farmaceutycznej,

FMCG i �nansowej w procesach wdrożenia i utrzymania zgodności z RODO oraz

w zakresie szeroko pojętej reklamy i działań marketingowych. Przygotowuje

i wery�kuje umowy oraz doradza w toku bieżącej działalności �rm. Specjalizuje się

również w tzw. „white-collar crimes” i sporach pracowniczych, jak również

w postępowaniach administracyjnych i funduszach europejskich. Kierował zespołami

odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań administracyjnych w podmiotach

�nansujących inwestycje w cyfryzację oraz pomoc osobom niepełnosprawnym.

Absolwent kierunku Prawo w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji

w Warszawie oraz studiów podyplomowych Prawa Nowoczesnych Technologii

w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca studiów podyplomowych

na kierunku Inspektor Ochrony Danych (IOD) organizowanych przez Wyższą Szkołę

Menadżerską Collegium Humanum.

 

Magdalena Grykowska
Head of Litigation Kancelaria Góralski & Goss 

Prowadzi przede wszystkim obsługę postępowań sądowych w zakresie spraw

gospodarczych, w tym m. in. sporów związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym,

sporów z zakresu prawa pracy (wsparcie pracodawców) oraz sporów na gruncie prawa

budowlanego. Zajmuje się także doradztwem na rzecz przedsiębiorców, przede

wszystkim w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, ale także

w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, prawa cywilnego, handlowego i prawa

pracy. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym.

Adwokat, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa

im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Pracuje także w języku angielskim.
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Michał Chodorek
Adwokat KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

Michał Chodorek specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie własności

intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków

towarowych) a także w prawie nieuczciwej konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje

ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych

osobowych, jak również doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności

intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych

dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British

Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University

of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie

Adwokackiej w Warszawie.

 

Paweł Lipski
Partner 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.



KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Aldona Mlonek
Project Manager

 48223339830 

 a.mlonek@pb.pl 

Współpraca marketingowa

 

Weronika Kuchta
Marketing Manager

 48223339826 

 w.kuchta@pb.pl 

Hotel Novotel Airport

ul. 1 Sierpnia 1 

Warszawa 
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Ewa Mońdziel
Radca prawny, Associate Kancelaria JDP 

Zajmuje się przede wszystkim doradztwem kontraktowym w obrocie

międzynarodowym oraz prawem własności intelektualnej. Absolwentka Wydziału

Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Prawa Niemieckiego UwB, Szkoły

Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego UwB oraz Studiów

Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim

w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Polsko-Niemieckiej Izbie

Przemysłowo-Handlowej w Warszawie oraz w kancelarii adwokackiej w Berlinie

specjalizującej się w transgranicznym obrocie prawnym. 

mailto:a.mlonek@pb.pl
mailto:w.kuchta@pb.pl


Cena
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2495 zł netto od 2019-11-22 do 2019-11-22

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca
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Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

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. 

1. Dane uczestnika
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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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