XIII KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE
25 ‑ 26 września 2019 / Warszawa, Novotel Warszawa Centrum
2495 zł netto do 26 września

CEL

W dniach 25-26 września dołącz do nas podczas dorocznego XIII Kongresu Business Intelligence. Wydarzenie to wpisało
się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych, a od 13 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń w
zakresie najciekawszych i najbardziej aktualnych rozwiązań, narzędzi i metod zarządzania systemem BI.
Podczas 2-dniowego Kongresu dowiesz się jak kontrolować i kształtować procesy biznesowe, w jaki sposób wiodące �rmy
wykorzystują BI, analitykę danych oraz sztuczną inteligencję do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Porozmawiamy o
najnowszych trendach i rozwiązaniach w obszarze analityki biznesowej, które warto wprowadzić w �rmie, zastanowimy się
dlaczego tradycyjne hurtownie są już przestarzałą technologią, pokażemy jak zbudować dobrą politykę zarządzania danymi
oraz jak skutecznie budować zespół i zarządzać projektami Business Intelligence.
Wśród prelegentów – praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem znajdą się przedstawiciele takich
�rm jak: Alior Bank, Transfer Multisort Elektronik, PKO BP, Raben Group, Samsung.
Weź udział w wydarzeniu i skorzystaj z doświadczenia naszych uznanych ekspertów oraz przedyskutuj z nimi najważniejsze
wyzwania w Twojej pracy w obszarze BI. Zainspiruj się przedstawionymi case’ami i wykorzystaj je w swoim biznesie!
Do zobaczenia na XIII Kongresie Business Intelligence!

XIII KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE

Do udziału w Kongresie zapraszamy w szczególności:
▪ Dyrektorów/Managerów Business Intelligence
▪ Dyrektorów/Managerów IT
▪ Dyrektorów Finansowych
▪ Dyrektorów/Managerów Kontrolingu
▪ Dyrektorów/Managerów Sprzedaży
▪ Kierowników Projektów
▪ Architektów i Administratorów Baz Danych
▪ Managerów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie narzędzi CRM
▪ Kadrę podejmująca decyzje strategiczne w �rmie
▪ Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT
▪ Specjalistów ds. utrzymania i rozwoju systemów
▪ Specjalistów w zakresie monitorowania i analizy Social Mediów

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?
▪ wiedzę na najwyższym poziomie
▪ znakomitych i cenionych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
▪ atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
▪ przerwy networkingowe – my gwarantujemy czas, miejsce i znakomitą kawę – Ty buduj sieć kontaktów, które pomogą Ci
we własnym rozwoju!
▪ certy�kat uczestnictwa – potwierdzimy Twoje zaangażowanie i zdobyte umiejętności!
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PROGRAM
Środa, 25 września
08:30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00
Powitanie uczestników
Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu

09:05
PANEL DYSKUSYJNY - Obecne i przyszłe trendy BI

Moderator: Łukasz Korycki, Zastępca Redaktora Naczelnego, Puls Biznesu
Krzysztof Dyki, Członek Zarządu ds. IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Dariusz Gałęzowski, Dyrektor Biura Departamentu Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski SA

09:40
Jak uczenie maszynowe polepsza Business Intelligence?

Paweł Ekk-Cierniakowski, Data Science Team Leader, Elitmind
▪ czym jest uczenie maszynowe i Business Intelligence?
▪ projekty BI wzbogacone o uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów
▪ wykorzystanie narzędzi BI w projektach Data Science

10:40
Przerwa na kawę oraz networking
Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!

11:00
Transformacja cyfrowa na dużą skalę – jak uniknąć ryzyk - case study Alior Bank

Konrad Doroba, Senior Manager w Zespole Inteligentnej Automatyzacji, EY Polska
Krystian Kozłowski, Menadżer ds. Robotyzacji, Alior Bank SA
Marcin Małek, Menadżer Zespołu wdrażającego rozwiązania z obszaru automatyzacji i robotyzacji, Alior Bank SA
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▪ podejście Alior Banku do digitalizacji i automatyzacji procesów
▪ czym jest „dług technologiczny” wynikający z dużej skali automatyzacji
▪ o czym należy pamiętać przy skalowaniu rozwiązań automatyzacyjnych
▪ wsparcie doświadczonego doradcy w budowie kompetencji cyfrowych

12:00
Federated Machine Learning, czyli inteligencja w każdym urządzeniu

Michał Żyliński, Customer Engineer, Google
▪ AI - panaceum na bolączki współczesnego świata czy puszka Pandory?
▪ czym jest sfederowane uczenie maszynowe (FML) i jakie problemy stara się rozwiązać?
▪ przykłady zastosowań FML w rzeczywistych sytuacjach
▪ implementacja FML w praktyce

12:45
Inteligentne wsparcie dla Marketingu Zdarzeniowego

Grzegorz Szałachwij, Kierownik Zespołu Data Mining, Departament Business Intelligence, Polkomtel, Grupa Cyfrowy
Polsat

▪ jak i dlaczego Departament Business Intelligence wspiera Marketing Zdarzeniowy również po jego uruchomieniu
w Grupie Cyfrowy Polsat

13:45
Przerwa na lunch

14:30
Raportowanie sprzedaży wg IBCS®, czyli jak dobrać sposoby prezentowania do słów komunikatu, który chcemy
przekazać?

Edyta Szarska, IBCS Certi�ed Consultant, Controlling Partners
▪ jak standardy IBCS® pomagają menedżerom rozumieć raporty i analizy?
▪ jak według IBCS® wyrazić, co mówią liczby?
▪ jak dobrać sposób prezentowania informacji zarządczej do słów?
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Warto wiedzieć, jak unikać błędów w wizualnym odbiciu przekazu, który chcemy wypowiedzieć. Podczas wystąpienia
bazując na realnych przykładach raportów sprzedaży opowiemy, jak według IBCS® wyrazić, co mówią liczby. Standardy
IBCS® są jedynie kwestią czasu: po pierwsze: bezdyskusyjnie skracają czas rozumienia informacji przez zarząd i biznes,
po drugie: to jedynie kwestia czasu, kiedy staną się powszechne na całym świecie.

15:15
Jak zbudować dobrą politykę zarządzania danymi? – Data Governance i Data Management

Dariusz Gałęzowski, Dyrektor Biura Departamentu Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski SA
Wymagania stawiane przed nowoczesną organizacją, organizacją przygotowującą się lub wdrażającą zmiany strukturalne
związane z transformacją cyfrową, „zwinną” metodyką realizacji projektów, inicjatyw czy też elementów sztucznej
inteligencji potrzebuje fundamentu, potrzebuje oparcia na wiarygodnych danych. Także w przepisach prawa, regulacjach
UE coraz mocniej podnoszone są kwestie związane z wagą gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania ich danych.
Szybko zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza na organizacjach ciągłą optymalizację procesów oraz ich
przyspieszanie. Wynika to z konieczności przyspieszenia podejmowania decyzji, decyzji opartych na faktycznych
zdarzeniach biznesowych oraz odpowiadających na oczekiwania klientów. Aby podejmować świadome, trafne decyzje
każda organizacja musi posiadać dane o odpowiednim poziomie użyteczności. Dane te tworzą nasi pracownicy,
przetwarzają je, tworząc nową wartość informacyjną. Podczas naszego spotkania poświęcimy czas na dyskusję jak
zbudować proces zarządzania danymi i ich jakością opierając się na pracownikach, opierając się na polityce zarządzania
danymi oraz na zmianach kreujących kulturę organizacyjną dbającą o wysoką jakość danych.

16:15
Reklama internetowa i Real Time Bidding, decyzje oparte na danych

Przemysław Piotrowski, Senior Data Engineer w dziale AI& Analytics, Adform
Łukasz Mączewski, Senior Data Scientist w dziale AI&Analytics, Adform
Reklama Internetowa RTB: tu wszystko dzieje się bardzo szybko pomiędzy wejściem na stronę a wyświetleniem banera.
Uzyskanie przewagi nad konkurencją wymaga przetworzenia olbrzymich zbiorów danych oraz modelowania atrybucji,
by następnie przekształcić je w wiedzę. Zaprezentujemy Adform jako zintegrowane narzędzie BI służące marketerom
do przewidywania zasięgów kampanii (Forecasting, Bid Landscape), optymalizacji kluczowych wskaźników efektywności
(algorytmy RTB dla KPI) oraz ich raportowania.

17:15
Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Czwartek, 26 września

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

(332)

XIII KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE

08:30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00
Business Intelligence z innej beczki - Zintegrowana Platforma Analityczna Ministerstwa Cyfryzacji

Anna Mączka, Radca Ministra, Wydział Polityki Danych i Bezpieczeństwa Informacji, Departament Zarządzania
Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

09:20
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO i przepisów o cyberbezpieczeństwie

Dr Arwid Mednis, Radca prawny, Kancelaria Kobylańska Lewoszewski & Mednis

10:20
Przerwa na kawę oraz networking
Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany
doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!

10:40
Zarządzanie projektem Business Intelligence

Bartłomiej Krojec, Raben Group BI Manager, Raben Management Services Sp. z o.o.
▪ czym się różni projekt IT od BI?
▪ jakość danych, użytkownicy i wymagania czyli zabawa w kotka i myszkę.
▪ BI jako logiczny model �rmy
▪ komunikacja i zmiany
▪ zakręty na drodze do sukcesu
▪ gdzie jest EBITA?

11:40
Budowanie zespołu w projektach Business Intelligence

Andrzej Czechowski, Chief Data Of�cer - Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska
▪ co sprawia, że analitycy danych i rozwiązań BI należą do jednych z najbardziej poszukiwanych pro�li pracowników?
▪ czy trendy w AI, Machine Learning mogą to zmienić?
▪ i jak to wygląda w praktyce. Case study: Samsung Electronics Polska i Samsung Business Consulting – jak skutecznie
zbudować i co ważniejsze utrzymać zespół BI?
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12:40
PANEL DYSKUSYJNY - wiarygodne porównanie czołowych narzędzi BI

Moderator: Andrzej Czechowski, Chief Data Of�cer - Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska
Radosław Łebkowski, Architekt rozwiązań Data & AI, Microsoft Sp. z o.o.
Dorota Zaremba, Senior Solution Sales Executive – Platform & Technologies, SAP Polska Sp. z o.o.
Filip Łapiński , IBM Poland and Baltic
Witold Kilijański, Prezes Zarządu, NewDataLabs

13:30
Przerwa na lunch

14:15
Najświeższe trendy w Hurtowniach Danych. Dlaczego tradycyjne hurtownie są już przestarzałą technologią? Cz. 1.
Hurtownie danych w chmurze

Dorota Zaremba, Senior Solution Sales Executive – Platform & Technologies, SAP Polska Sp. z o.o.
Tradycyjne hurtownie, opierające się na danych ustrukturyzowanych, mają swoje wady i zalety. Wielowarstwowa
architektura utrudnia realizację ich podstawowego celu: ułatwienia gromadzenia wszystkich danych i umożliwienia szybkiej
analizy. Z drugiej strony pozwalają zachować kontrolę nad modelem, skalowalnością, standardami i jakością danych. Jakie
są alternatywy dla konwencjonalnego podejścia? Data Lakes, jeziora danych, ze swojej natury akceptują wszystkie dane, bez
kontroli, co niesie ze sobą wiele korzyści, lecz rodzi niebezpieczeństwo, że jezioro szybko stanie się bagnem (Data Swamp).
Czy rozwiązaniem będą chmurowe hurtownie danych, rozumiane nie jako IaaS, ale jako pisane od podstaw aplikacje,
o nowej architekturze, stawiające na elastyczność kosztową i łatwość budowania nowych modeli?

15:15
Najświeższe trendy w Hurtowniach Danych. Dlaczego tradycyjne hurtownie są już przestarzałą technologią? Cz. 2.
Analityka w czasie rzeczywistym

Ryszard Hapka, Dyrektor IT/CIO, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

15:45
Praktyczne zastosowania technologii blockchain w biznesie

Bartosz Bilicki, CEO w Tri�nity.io, dyrektor technologiczny Paci�c, prezes zarządu stowarzyszenia Blockchain Polska
▪ czym w praktyce jest blockchain?
▪ jaka jest różnica między blockchainem publicznym a prywatnym?
▪ jakie są mity związane z technologią blockchain?
▪ jakie są realne biznesowe zastosowania technologii bloków, wybiegające poza rynek kryptowalut?

16:45
Zakończenie Kongresu, rozdanie certy�katów
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PRELEGENCI

Grzegorz Szałachwij
Kierownik Zespołu Data Mining, Departament Business Intelligence Polkomtel, Grupa
Cyfrowy Polsat
Związany jest z obszarem zaawansowanej analityki przez większość zawodowego
życia. Przeszedł drogę od Analityka Danych przez Partnera Biznesowego projektów
BI do kierowania obszarem Data Science i Big Data. Przez ostatnie 4 lata odpowiadał
m.in. za dostarczanie i zarządzanie modelami Machine Learning dla procesów
biznesowych Grupy Cyfrowy Polsat oraz rozwój obszaru Big Data.

Anna Mączka
Radca Ministra, Wydział Polityki Danych i Bezpieczeństwa Informacji, Departament
Zarządzania Danymi Ministerstwo Cyfryzacji
Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartogra�i Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od początku swojej kariery
zawodowej związana z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywała między
innymi w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartogra�i, zarządzając zespołami
realizującymi bieżące zadania administracji jak i szereg projektów zapewniających
obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych usług publicznych. Obszar
danych przestrzennych, e-usług, informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i
kartogra�cznego, współpracy międzyresortowej, ale również przygotowanie
projektów i �nansowe aspekty ich realizacji to obszary, w których zdobyła przez
ostatnie lata ogromne praktyczne doświadczenie. Skala przedsięwzięć realizowanych
z sukcesami w obszarze e-administracji, ich ogólnokrajowy zasięg dały jej unikalne
doświadczenie, które obecnie wykorzystuje w pracy w Ministerstwie Cyfryzacji.
W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za realizację projektu „Zintegrowana Platforma
Analityczna”.

Michał Żyliński
Customer Engineer Google
Pracuje w Google jako architekt rozwiązań, pomagając klientom i partnerom
w optymalny sposób wykorzystać możliwości, które daje chmura. Jego pasją są dane
i ich wpływ na procesy biznesowe i społeczne. Ostatnie kilka lat spędził jako doradca
w projektach na styku big data, uczenia maszynowego i data science.
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Radosław Łebkowski
Architekt rozwiązań Data & AI Microsoft Sp. z o.o.
Specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach przetwarzania i analizy danych (MS SQL Server,
BI, Big Data, Machine Learning). Zajmuje się doradztwem w zakresie wyboru
optymalnych rozwiązań raportowo-analitycznych pozwalających efektywnie
wykorzystać potencjał pracowników w organizacjach. Ekspert od systemów analizy
danych w chmurze obliczeniowej, hurtowni danych oraz rozwiązań Microsoft Power BI.
W �rmie Microsoft od kilkunastu lat jest odpowiedzialny za wsparcie największych
klientów sektora Enterprise (�nanse, telekomunikacja, przemysł, sektor publiczny).
Prelegent na wielu konferencjach branżowych. Posiadacz licznych certy�katów
z obszaru rozwiązań Microsoft Azure, SQL Server, BI, Data Science (m.in. MCSA,
MCSE, MCITP).

Moderator: Łukasz Korycki
Zastępca Redaktora Naczelnego Puls Biznesu

Dorota Zaremba
Senior Solution Sales Executive – Platform & Technologies SAP Polska Sp. z o.o.
Uznana specjalistka w obszarze analityki biznesowej SAP. Absolwentka informatyki
na Politechnice Wrocławskiej, ukończyła również studia Executive MBA na Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej związana
jest z hurtowniami danych oraz z rozwiązaniami analitycznymi. Pierwotnie pełniła rolę
administratora hurtowni danych w KGHM Polska Miedź S.A. Następnie przez osiem lat
rozwijała zespół Business Intelligence w KBJ, �rmie partnerskiej SAP, pełniąc szereg
funkcji związanych z konsultingiem, Project Managementem i architekturą systemów
Business Intelligence, dostarczając rozwiązania dla łącznie ponad 100 tys.
użytkowników końcowych. Od 2017 roku jest członkiem zespołu SAP Polska, gdzie
odpowiada za sprzedaż rozwiązań analitycznych i bazodanowych do największych
Klientów SAP.
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Paweł Ekk-Cierniakowski
Data Science Team Leader Elitmind
Od 5 lat zawodowo związany z analizą danych. Obecnie w Elitmind prowadzi i rozwija
zespół Data Science. Realizował projekty z obszaru zaawansowanej analizy danych,
takie jak detekcja fraudów, monitoring systemów produkcyjnych i analiza opinii. Jako
zewnętrzny konsultant współpracował przy okazji projektów analitycznych m.in.
z Deloitte, OC&C Strategy Consultants oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.
Współpracuje jako trener z �rmą Sages. Absolwent kierunku Metody Ilościowe
w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej, a obecnie doktorant
tej uczelni w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Ukończył wiele kursów i szkoleń
związanych z zaawansowaną analizą danych, wizualizacją danych oraz zarządzaniem
projektami. Współautor publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy
�ladel�jskiej.

Marcin Małek
Menadżer Zespołu wdrażającego rozwiązania z obszaru automatyzacji i robotyzacji
Alior Bank SA
Od początku swojej kariery zawodowej związany z bankowością. Pracował jako
konsultant telefoniczny, lider zespołów Contact Center obsługujących klienta
wewnętrznego i zewnętrznego. Prowadził projekty i wdrażał automatyzacje po stronie
Biznesu wynikające głównie ze zmian regulacyjnych (m.in. STIR, RODO). Od sierpnia
2018 zarządza z sukcesami Zespołem Automatyzacji i Robotyzacji Procesów
Biznesowych (fabryka robotów Alior Banku została nagrodzona m.in. w XVII edycji
konkursu Lider Technologiczny 2018 roku organizowanym przez Gazetę Bankową).

Witold Kilijański
Prezes Zarządu NewDataLabs
Współtwórca wielu projektów wdrożeniowych. Członek Międzynarodowego
Stowarzyszenia Controllerów w ramach, których współtworzy dobre praktyki analizy
danych w Polsce. Autor wielu publikacji na temat analizy, raportowania i wizualizacji
danych, wykładowca wyższych uczelni, a także prelegent na licznych konferencjach
branżowych.

Łukasz Mączewski
Senior Data Scientist w dziale AI&Analytics Adform
Z wykształcenia jest �zykiem, posiada doktorat z dziedziny �zyki cząstek. Odpowiada
za rozwój i utrzymanie algorytmów RTB dla marketingu internetowego. W poprzedniej
pracy zajmował się modelowaniem niezawodności silników odrzutowych w General
Electric. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w szeroko pojętym Data Science.
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Dariusz Gałęzowski
Dyrektor Biura Departamentu Wsparcia Informatyki PKO Bank Polski SA
Menager z 25 letnie doświadczeniem (w tym 14 lat w branży �nansowej). Koncentruję
się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i innowacyjności rozwiązań.
Dotychczas odpowiadałem za opracowanie i wdrażanie Systemów Informacji
Zarządczej oraz Systemów Zarządzania Danymi w tym jakości danych skupiający się
na opracowaniu strategii a także jej implementacji w organizacji (#Data Governance,
#Architektura Korporacyjna, #Data Science oraz #Data Driven). Aktywnie
uczestniczyłem w implementacji wymogów wynikających z Dyrektywy GDPR w PKO
BP. Moje doświadczenie obejmuje również funkcjonowania obszarów biznesowych
w tym związanych z kontrolingiem, systemem motywacyjnym, budżetowaniem,
zamówieniami publicznymi, rozwojem Systemu Informacji Zarządczej, Hurtowni
Danych, systemów wsparcia procesów sprawozdawczości obligatoryjnej
i wewnętrznej, optymalizacji procesów, zarządzania projektami.

Dr Arwid Mednis
Radca prawny Kancelaria Kobylańska Lewoszewski & Mednis
Zajmuje się prawem nowych technologii, w tym prawem telekomunikacyjnym oraz
ochroną danych osobowych. Jest także specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa,
ochrony informacji oraz dostępu do informacji publicznej. Ma także doświadczenie
w prawie administracyjnym, w szczególności prawie samorządu terytorialnego oraz
partnerstwie publicznoprywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę
w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach
1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także
autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych
i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych
oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pracuje na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu
dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa łączności
elektronicznej, jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa
telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa
administracyjnego.
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Ryszard Hapka
Dyrektor IT/CIO Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Technologiami internetowymi zajmuje się od ponad 17 lat. W TME od 13 lat, gdzie
zaczynał jako młodszy programista PHP, a obecnie pełni funkcję CIO. Pasjonat
integracji systemów i pracy z Big Data. Skupiony na możliwie najprostszym
rozwiązywaniu problemów, co bywa wyzwaniem w środowisku informatycznym, gdzie
większość procesów biznesowych jest zautomatyzowana. Brał udział w niezliczonej
ilości projektów we wszystkich obszarach �rmy, od integracji e-commerce z systemami
SAP po projektowanie i wdrażanie hurtowni danych on-line na potrzeby kontroli KPI
w centrum logistycznym.

Krystian Kozłowski
Menadżer ds. Robotyzacji Alior Bank SA
Certy�kowany deweloper BluePrism. Od początku zaangażowany we wdrażanie
robotów w banku. Poszukuje możliwości do optymalizacji robotyzowanych procesów,
wdraża nowe technologie oraz koordynuje pracę zespołu. Wcześniej zajmował się
budową makr VBA i aplikacji desktopowych .NET usprawniających pracę. Absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku matematyka �nansowa i studiów
podyplomowych z inżynierii oprogramowania.

Filip Łapiński
IBM Poland and Baltic
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Bartłomiej Krojec
Raben Group BI Manager Raben Management Services Sp. z o.o.
Od 1996 roku lat związany z technologiami IT. Pracował jako inżynier
oprogramowania, konsultant, kierownik projektów oraz menadżer zarządzający
zespołami IT. Pierwsze kroki stawiał jako programista w zespole badawczym systemów
rozproszonych (LAAS du CNRS Francja, 1997). Przez wiele lat związany z największymi
�rmami telekomunikacyjnymi w Europie. Był współtwórcą systemu zarządzania siecią
GSM w EraGSM (1999). Od 2000 roku ściśle związany z dużymi projektami BI m.in. dla
Sunrise (GSM, Szwajcaria), Meteor (GSM, Irlandia), Nokia (Con�guration Data
Warehouse, Finlandia). Obecnie zarządza systemem BI dla wszystkich spółek Raben
Group w Europie. Studiował na Politechnice Poznańskiej, EFP (Poznań), Institut
National des Télécommunications (Francja) oraz Management School St. Gallen
(Szwajcaria).

Konrad Doroba
Senior Manager w Zespole Inteligentnej Automatyzacji EY Polska
Od ponad 5 lat prowadzi w EY projekty z zakresu digitalizacji i transformacji cyfrowej
procesów z zastosowaniem najnowszych technologii. Doradza klientom i kieruje
zespołami konsultantów wdrażających rozwiązania umożliwiające zwiększanie
efektywności procesów przy użyciu narzędzi takich jak RPA (Robotic Process
Automation) , NLP (Nautral Language Processing) czy ML (Machine Learning). Zanim
dołączył do EY, przez 16 lat pracował w największych polskich bankach, kierując
jednostkami w obszarach Ryzyka i Finansów.

Bartosz Bilicki
CEO w Tri�nity.io, dyrektor technologiczny Paci�c, prezes zarządu stowarzyszenia
Blockchain Polska
CEO w Tri�nity.io (programiści blockchain), dyrektor technologiczny Paci�c (procesor
płatniczy oparty o kryptowaluty), prezes zarządu stowarzyszenia Blockchain Polska
w ramach którego buduje ogólnopolską sieć otwartych meetupów Blockchain Business
i Blockchain Girls. Członek Grupy Roboczej ds. Technologii Blockchain i DLT przy
Ministerstwie Cyfryzacji.
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Andrzej Czechowski
Chief Data Of�cer - Business Intelligence Head Samsung Electronics Polska
W Samsung Electronics jako CDO odpowiedzialny za obszary analityki, raportowania,
badań, IT i innowacji. Od ponad 20 lat specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących
zaawansowanej analizy danych, systemów CRM i innowacji a od 18 lat na stanowiskach
menedżerskich. Doświadczenie zdobywał w �rmach konsultingowych realizując
projekty doradcze oraz wdrożenia systemów CRM w Portugalii, Niemczech, USA oraz
w Polsce w sektorach telekomunikacyjnym, detalicznym oraz głównie bankowym (10
lat). Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka a także studiów
MBA.

Przemysław Piotrowski
Senior Data Engineer w dziale AI& Analytics Adform
Od ponad 4 lat związany z Adform i branżą adtech. Obecnie na stanowisku Senior Data
Engineer w dziale AI& Analytics odpowiada za Bid Landscape, Forecasting oraz trening
algorytmów RTB.
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Krzysztof Dyki
Członek Zarządu ds. IT Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Specjalista z zakresu kodu maszynowego, inżynierii wstecznej oprogramowania
i optymalizacji procesów zakupowych w sektorze IT. Biegły sądowy w zakresie:
zagadnień informatycznych klasy przedsiębiorstwa; systemów mainframe; analizy
umów i specy�kacji zamówień informatycznych; audytów i wycen oprogramowania
oraz systemów informatycznych; oceny praw własności intelektualnej
oprogramowania i kodów źródłowych; inżynierii wstecznej oprogramowania i baz
danych oraz analizy kryminalnej w informatyce (spyware, phising, pharming, botnet).
Autor publikacji naukowych i wdrożeń praktycznych z zakresu bezpieczeństwa
oprogramowania, kodu maszynowego i problematyki licencyjnej oprogramowania.
Aktualnie Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadający
za informatyzację ZUS. W przeszłości współtwórca i Członek Zarządu spółki Aplikacje
należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej systemy informatyczne wspomagające
Administrację Podatkową i inne organy państwa w zmniejszeniu luki podatkowej.
Niezależny ekspert w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć �nansowych
oraz kontroli zamówień informatycznych w zakresie sprzętu, oprogramowania i praw
autorskich. Współpracuje] z urzędami administracji rządowej, organami rządowej
administracji zespolonej oraz jednostkami sektora �nansów publicznych, w tym
państwowymi instytucjami publicznoprawnymi. Autor rozstrzygających analiz i opinii
dotyczących zamówień informatycznych klasy przedsiębiorstwa w obszarze
strategicznych systemów państwowych. Autor szkoleń z zakresu informatyzacji,
kon�iktu interesów, zagrożeń korupcyjnych, cyberprzestępczości, kodu maszynowego,
inżynierii wstecznej i praw autorskich. Twórca oprogramowania dla organów
państwowych objętego ochroną informacji niejawnych. Poza doświadczeniem
w sektorze publicznym samodzielnie realizował zagraniczne projekty komercyjne
związane z dekompilacją i inżynierią wsteczną oprogramowania (w tym malware) oraz
baz danych. Odpowiedzialny za analizę i optymalizację kodu maszynowego
oprogramowania wykonywalnego w zakresie prędkości przetwarzanych danych bez
dostępu do kodów źródłowych i dokumentacji. Autor analiz oraz testów zabezpieczeń
sprzętowych i programowych zlecanych przez ich producentów (między innymi Sony
DADC).
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Rafał Bednarek
Wiceprezes Zarządu Biuro Informacji Kredytowej SA
Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych i doktoranckich
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomii i rynków kapitałowych, jak
również studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Pan Rafał Bednarek od początku swojej pracy zawodowej
związany był z bankowością (Wielkopolski Bank Kredytowy i Bank Zachodni WBK),
pełniąc szereg funkcji menedżerskich, początkowo w obszarze bankowości
inwestycyjnej a następnie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Sprawował
między innymi funkcje: dyrektora Departamentu Kapitałowego, dyrektora
Departamentu Inwestycji Strategicznych, dyrektora Centrum Bankowości Hipotecznej
oraz dyrektora Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego. Od 2012 r. pełni
funkcję wiceprezesa Zarządu BIK i odpowiada za Pion Biznesu Bankowego
i Detalicznego, a tym samym, między innymi za rozwój biznesu bankowego, biznesu
z klientami indywidualnymi, jak również za business intelligence oraz rozwój usług
antyfraudowych. Jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji
Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A.

Edyta Szarska
IBCS Certi�ed Consultant Controlling Partners
Międzynarodowy ekspert w dziedzinie �nansów i controllingu z kilkunastoletnim
doświadczeniem zawodowym w controllingu. Trener IBCS Institute, członek ICV, CIMA
Adv. Dip. MA. Realizowała dziesiątki projektów koncepcyjnych dla zespołów
controllingu. Uczestniczyła w procesach przygotowania �rm do zmian właścicielskich.
Realizuje międzynarodowe projekty controllingu grupy ICV International Work Group.
Autorka publikacji w prasie fachowej, certy�kowany trener webcast i e-learning.
Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych SGH i UMK, liczne szkolenia
i konferencje w różnych krajach (Niemcy, Chorwacja, Rosja, Wielka Brytania,
Hiszpania, Austria). Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu
świadomości controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top
menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla
podejmowania decyzji. Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.
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KONTAKT
Opiekun merytoryczny
Magdalena Sokulska
Project Manager

MIEJSCE
Novotel Warszawa Centrum
Marszałkowska 94
Warszawa

48223339850
m.sokulska@pb.pl

Patron Medialny

Partner

Patron
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Cena
XIII KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE
25 ‑ 26 września 2019, Warszawa
2495 zł netto od 2019-09-26 do 2019-09-26

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

Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail
z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych
przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania
materiałów szkoleniowych z wydarzenia.

1. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych
organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).
2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena netto”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w
informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty
niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.
3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze
pro forma lub na fakturze VAT.
4. Przesłanie do Organizatora faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem
przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. Na podstawie Zgłoszenia
Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma.
5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania
Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.
6. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w
trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia
zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.
7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie
obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny netto.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający
zostanie obciążony pełną Ceną netto.
10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
11. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.
12. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający
informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
Wydarzenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji
Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.
14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub – za zgodą podmiotu zgłaszającego– przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w innym
Wydarzeniu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty wydarzenia, uczestnik, który opłacił uczestnictwo, otrzyma 100% zwrot
ceny udziału w wydarzeni
16. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku
z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.
17. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 15
powyżej.
18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator
może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym
danych osobowych.
19. Dokonanie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba
zgłaszająca działa.
20. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl.
Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
�zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji
Wydarzenia.
21. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego
dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
22. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestników
Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom,
którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym. Dane
osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług
Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.
23. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych
osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji
elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi
Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie
danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej,
Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.
24. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje
Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia
Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z
zakresem żądania.
25. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują
od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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