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RODO
MARKETING I SPRZEDAŻ
W ZGODZIE Z NOWYMI
REGULACJAMI

1 MARCA 2018 R. WARSZAWA

Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest wdrożenie RODO. Poprawna implementacja regulacji
stanowi wielkie wyzwania dla firm i organizacji, natomiast są działy i departamenty, które są w
sposób szczególny zaangażowane w te procesy, takie jak działy marketingu i sprzedaży właśnie.
Z myślą o Państwa szczególnych potrzebach w tym zakresie przygotowaliśmy program
konferencji, który pozwoli Państwu zapoznać się z dokładnymi wymogami w zakresie RODO
oraz stanowi swoistą instrukcję działania.
Szczegółowo omówimy m.in. :
•
•
•
•
•
•

zgody podmiotów danych jako podstawa działań marketingowych
wdrożenie wytycznych RODO w zagranicznych firmach internetowych
nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości
marketing własny a marketing cudzy
profilowanie dla celów marketingowych
bazy marketingowe które posiadamy - czy będą legalne po rozpoczęciu stosowania
wytycznych RODO

Goście Honorowi i Prelegenci pozwolą spojrzeć na tematykę RODO z różnych perspektyw,
podpowiadając i edukując z zakresu efektywnego i sprawnego wdrożenia.
Jeśli reprezentują Państwo działy marketingu i sprzedaży zdecydowanie nie może Państwa
zabraknąć na konferencji stworzonej by uwzględnić Państwa potrzeby, zakres działalności
i ryzyka.

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager
- Team Leader

Reforma ochrony danych coraz bliżej

Czy firma-Kowalski wyłączona z RODO
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„Mały biznes zostanie zwolniony z części nowych
obowiązków — to jeden z pierwszych efektów prac nad
przyszłą nową ustawą.
Prawie 1,7 tys. uwag wpłynęło do Ministerstwa Cyfryzacji
(MC) podczas uzgodnień i konsultacji pakietu zmian
w polskich regulacjach dotyczących ochrony danych
osobowych. Większość, bo około tysiąca, zgłoszono do
projektu przepisów wprowadzających przyszłą ustawę
o tej ochronie, którym zostanie znowelizowanych ponad
130 aktów. Na razie resort wypracował stanowisko do
wniosków przedstawionych przez inne ministerstwa
dotyczących nowej ustawy.— Projekt ustawy ulegnie
zmianie. Uwag było dużo, bo konsultacje prowadziliśmy
bardzo szeroko — mówi dr Maciej Kawecki, kierujący
Departamentem Zarządzania Danymi w MC. (…)”

... W resorcie cyfryzacji Kończą się prace nad projektem
przyszłej nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
— Na planowanym w najbliższy poniedziałek spotkaniu
z udziałem ok. 300 osób będziemy odpowiadać na
uwagi, które napłynęły podczas konsultacji społecznych.
Potem projekt ustawy z uwzględnieniem opinii innych
resortów, generalnego inspektora, przedsiębiorców, izb
gospodarczych, obywateli zostanie przekazany do dalszych
prac legislacyjnych. Mam nadzieję, że za tydzień zajmą
się nim komitety Rady Ministrów — powiedział dr Maciej
Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi
Ministerstwa Cyfryzacji (MC) uczestnikom konferencji
„Efektywne wdrożenie RODO/ GDPR” organizowanej
przez „Puls Biznesu”. (...)

Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrektorów, managerów i pracowników działów marketingu i sprzedaży
Dyrektorów, menedżerów i specjalistów ds. marketingu online
Osoby odpowiedzialnych za portale i serwisy internetowe
Dyrektorów, menedżerów e-commerce, e-biznesu, e-handlu, e-usług
Dyrektorów, menedżerów sprzedaży
Menedżerów i specjalistów ds. wsparcia sprzedaży
Pracowników działów Complience
Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzanie danych
Administratorów bezpieczeństwa informacji
Prawników wewnętrznych w firmach
Przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie
Wszystkie inne osoby zajmujące się ochroną lub przetwarzaniem danych
osobowych

Organizator
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie
koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego
medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona
użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów
skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Partner Merytoryczny
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na
rynku polskim. Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: TMT, ochrona danych osobowych, IT,
prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i ochrony konsumentów, prawo reklamy i promocji, zamówienia
publiczne. Zespół kancelarii liczy ponad 55 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni,
doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy.
Potwierdzeniem renomy Kancelarii są jej wysokie miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach firm
prawniczych. Kancelaria współpracuje stale z ponad 100 przedsiębiorcami, wśród których znajdują się zarówno
krajowe podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy zagraniczni, a także międzynarodowe korporacje.

Patron honorowy

Patroni medialni

Partner merytoryczny

Patron

PROGRAM
9:00

Rejestracja, poranna kawa

9:20

Otwarcie konferencji

9:30

Ewolucja w ochronie danych osobowych. Nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych
osobowych przez wymiar sprawiedliwości
GOŚĆ HONOROWY: dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy danych osobowych
w Ministerstwie Cyfryzacji

10:25

Znaczenie RODO dla branży internetowej
Włodzimierz Schmidt, prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
skuteczność dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych internetowych
nowe klauzule zgody na przetwarzanie danych internetowych
sankcje karne po wejściu RODO

11:10

RODO wyzwania dla marketingu bezpośredniego
Jacek Barankiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego
GDPR w e-mail i SMS marketingu

11:50

Przerwa na kawę

12:05

Zgody podmiotów danych jako podstawa działań marketingowych
Xawery Konarski, starszy partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
skuteczność zgód zebranych przed 25 maja 2018 r.
nowe warunki zgód marketingowych – jak spełnić wymogi RODO
szczególne przypadki zbierania zgody w RODO (małoletni, profilowanie)
zgody na cookies i telemarketing a zgody w RODO

13:05

Marketing bezpośredni jako postać prawnie uzasadnionego interesu
– RODO a obecny stan prawny
Dr Grzegorz Sibiga, of Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
usprawiedliwiony cel a prawnie uzasadniony interes – różnice prawne
marketing własny a marketing cudzy – znaczenie prawne rozróżnienia
sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
analityka i CRM – profilowanie dla celów marketingowych. Prawnie uzasadniony interes czy
zgoda podmiotu danych?

14:05

Lunch

15:05

Wybrane aspekty wdrożenia RODO w branży internetowej
Michał Kaczorowski, radca prawny, pełniący w Google funkcję Commercial Counsel CEE, Google
Poland
Jak wielcy wdrożyli RODO – case study Google
jak realizować obowiązki administratora danych
administrator czy przetwarzający, jak określić role uczestników ekosystemu internetowego
czy podmiot danych może zrealizować wszystkie swoje prawa on-line

15:50

Programy lojalnościowe/multipartnerskie a RODO
Michał Pieprzny, CEO PAYBACK Polska
Piotr Zgierski, radca prawny, in-house lawyer, PAYBACK Polska
przedaż w kanale b2b – jak po 25 maja legalnie pozyskiwać kontrahentów
zagadnienie współadmistrowania danych osobowych w programach multiparnterskich
przenoszalność danych w praktyce

16:35

Zakończenie konferencji

PRELEGENCI
Dr Maciej Kawecki
koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania
Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji
Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę
doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie
oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa
danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu
prawa nowych technologii. Został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej - Rising
Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną 15 listopada 2017 roku. Kapituła konkursu uzasadniając przyznanie
dr. Kaweckiemu nagrody specjalnej, wskazała m.in. na tytaniczną pracę, jakiej dokonał na rzecz wdrożenia
w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej
ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów
prawnych. Konkurs, skierowany do osób przed 35 rokiem życia, ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją
wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych,
wyróżniają się m.in. kreatywnością i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych, łącząc karierę
zawodową z pracą naukową. Nagrodę Konkursu Rising Stars 2017., dr Maciej Kawecki - nazywany przez Annę
Streżyńską, Ministra Cyfryzacji -„miniministrem ds. reformy”, odebrał podczas uroczystej Gali 15 listopada 2017r.

Jacek Barankiewicz
członek zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego
Od 25 lat zajmuje się marketingiem bezpośrednim. Założyciel (1995) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych
usług Contact Center. Kierując firmą, zrealizował ponad sto różnych projektów z zakresu obsługi klienta,
telesprzedaży, marketingu mobilnego, procesów typu back office i innych. Pracując od ponad 4 lat jako konsultant
(SBC) wspierał organizacje Contact Center w Polsce, Niemczech i Belgii oraz na Ukrainie. Od 2002 roku
Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (do 2016), odpowiedzialny
za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji
Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center (ECCCO). Od wielu lat
aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych i innymi regulacjami na poziomie
krajowym i europejskim. Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Kursu Strategii Marketingowych
ESMT (Niemcy).

Michał Kaczorowski
radca prawny, pełniący w Google funkcję Commercial Counsel CEE, Google Poland
Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Konfederacji Europejskich
Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Grupy Prawnej Związku
Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska). Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu
SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania
danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.

Xawery Konarski
adwokat, starszy partner, Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy
Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel
kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media
Telekomunikacji. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego,
IT, Internetu oraz ochrony danych osobowych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),
jest członkiem zarządu PIIT. Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz
Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu
prawa nowych technologii, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds.
domen internetowych przy PIIT. Doradza Izbom Gospodarczym oraz Związkom Pracodawców przy tworzeniu
kodeksów postępowania dotyczących wdrożenia RODO. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych
rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor
kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym
Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PRELEGENCI
Michał Pieprzny
CEO PAYBACK Polska
Ekspert w dziedzinie budowania wartości klienta indywidualnego i biznesowego. Posiada wieloletnie
doświadczenie w projektowaniu i usprawnianiu modeli współpracy między firmami oraz w tworzeniu i wdrażaniu
programów stymulacji sprzedaży, angażowania konsumentów oraz partnerów biznesowych, a także optymalizacji
portfela produktów. Zanim podjął pracę w PAYBACK, doradzał zarządom wielu firm w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej jako konsultant McKinsey&Company, a następnie pracował dla Avon Cosmetics, gdzie
współodpowiadał za strategię firmy na 23 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Włodzimierz Schmidt
prezes zarządu IAB Polska
Prezes zarządu i CEO Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska od stycznia 2013 roku. Jest także
członkiem zarządu IAB Europe oraz Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy. Do IAB przeszedł z firmy informatycznej
Effectibi, której był prezesem i współzałożycielem (2009-2013). Wcześniej pełnił funkcję dyrektora sprzedaży
Atos Origin (2010-2011), a także dyrektora zarządzającego i członka zarządu Lothar Boehm (2007-2010) oraz
dyrektora zarządzającego na region CEE i członka zarządu Central Com PLS. Jego doświadczenia zawodowe
obejmują również pracę na wysokich stanowiskach managerskich w Unicom Bols Group, AIG Amplico Life, Kraft
Foods. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz INSEAD (finanse,
marketing, HR).

Dr Grzegorz Sibiga
of Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych
informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Pracownik naukowy
w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor
Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego,
w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Redaktor, autor i współautor
licznych publikacji naukowych w tym zakresie, m.in. Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania
administracyjnego. Komentarz i Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania. Redaktor
cyklicznego dodatku do Monitora Prawniczego poświęconego prawnym aspektom ochrony danych osobowych.
Członek rady programowej Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych i członek rady konsultacyjnej
miesięcznika IT w administracji.

Piotr Zgierski
radca prawny, in-house lawyer w PAYBACK Polska
Specjalizuje się w ochronie prywatności, prawnych aspektach e-commerce oraz marketingu. Jego doświadczenie
obejmuje doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych w kraju i zagranicą. Członek międzynarodowej
grupy roboczej koordynującej wdrożenie RODO w ramach spółek grupy PAYBACK w Europie. Odpowiada
za realizację projektu w Polsce.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w konferencji
RODO - marketing i sprzedaż w zgodzie z nowymi regulacjami
Termin: 1 marca 2018 r. w Warszawie
1395 PLN netto  (od 22 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
1695 PLN netto (od 3 lutego 2018 do 1 marca 2018)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych
produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert
oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy,
że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.
Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w
Warszawie,
03-738,
ul.
Kijowska
1,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
pod
numerem
KRS
24847,
numer
NIP
113-01-55-210,
REGON:
011823316,
kapitał
zakładowy:
2 000 000,00 PLN

podpis i pieczęć



konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl



Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

1.

Koszt uczestnictwa jednej
osoby w konferencji wynosi:
1395 PLN netto (od 22
grudnia 2017 do 2 lutego
2018) 1695 PLN netto (od
3 lutego 2018 do 1 marca
2018). Cena obejmuje
prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy
kawowe, lunch.
2. Przesłanie do Bonnier
Business (Polska) faxem
lub pocztą elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego,
stanowi zawarcie wiążącej
umowy pomiędzy
zgłaszającym a Bonnier
Business (Polska). Faktura
pro forma jest standardowo
wystawiana i wysyłana
e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie
wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia,
ale nie później niż przed
rozpoczęciem konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na
konto: Bonnier Business
(Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział
w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045
5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy
przesyłać listem poleconym
na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie
później niż 21 dni przed
rozpoczęciem konferencji
obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.
7. W przypadku rezygnacji
w terminie późniejszym niż
21 dni przed rozpoczęciem
konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia
i niewzięcie udziału
w konferencji powoduje
obciążenie pełnymi kosztami
udziału.
9. Niedokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.
10. Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć
udział inny pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie
oraz do odwołania
konferencji.
12. Wszystkie treści zawarte
w programie konferencji
stanowią własność Bonnier
Business (Polska) Sp. z o.o.
oraz powiązanych z nią
podmiotów. O ile Organizator
nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów
stanowiących własność
Bonnier Business (Polska)
odtwarzać, wykorzystywać,
tworzyć pochodnych
prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie,
ani też ponownie ich
publikować, zamieszczać
w innych materiałach czy też
w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać bez
uprzedniej pisemnej zgody
Bonnier Business (Polska).

