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Szanowni Państwo,
w czerwcu 2018 r. upływa termin transpozycji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how
i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem,
wykorzystywaniem i ujawnianiem („Dyrektywa”). Przepisy Dyrektywy wprowadzają kompleksową
regulację związaną w ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Wdrożenie Dyrektywy do porządków prawnych
państw członkowskich powinno w istotny sposób przyczynić się do harmonizacji i ujednolicenia w Unii
Europejskiej standardów ochrony tego składnika przedsiębiorstwa, mającego coraz częściej
kluczowe znaczenie w coraz bardziej innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce. Jakkolwiek
tajemnica przedsiębiorstwa jest objęta ochroną obecnie obowiązujących w Polsce regulacji, transpozycja
Dyrektywy będzie wymagała pewnych zmian również w polskich przepisach.
Celem organizowanej przez Puls Biznesu konferencji „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle
nowych regulacji” jest nie tylko przestawienie najbardziej istotnych zmian dotyczących zakresu i warunków
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Dyrektywy, ale również praktyczne omówienie
aktualnych oraz kluczowych problemów związanych ze skuteczną ochroną know-how. Podczas
konferencji nasi znamienici prelegenci przedstawią Państwu zagadnienia dotyczące m.in. konsekwencji
zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony
tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych, środków ochrony w przypadku naruszenia
tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wynikających z Dyrektywy zmian dotyczących odpowiedzialności
za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także transakcji, których przedmiotem jest tajemnica
przedsiębiorstwa.
Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia.
Do zobaczenia podczas Konferencji!
Magdalena Sokulska

Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział
w wydarzeniu
•

wysoki poziom przekazywanej wiedzy

•

prelekcje cenionych i doświadczonych
prelegentów – ekspertów

•

inspirujące dyskusje oraz liczne case
studies

•

możliwość wymiany doświadczeń

•

imienny certyfikat potwierdzający zdobytą
wiedzę

14-15 maja 2018 r.
Warszawa

Do udziału w konferencji
zapraszamy:
•

Dyrektorów, Kierownik Działów Prawnych

•

Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych

•

Radców Prawnych, Adwokatów

•

Dyrektorów i Managerów ds. Compliance

•

Compliance Officerów

•

Dyrektorów i Menedżerów ds. badań
i rozwoju (innowacji)

•

Dyrektorów i Menedżerów ds. HR

•

Dyrektorów i Menedżerów ds.
bezpieczeństwa informacji

•

Dyrektorów i Menedżerów ds. marketingu

•

Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów
Zarządzających

•

oraz wszystkie osoby zainteresowane
pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej
dziedzinie prawa

Większa ochrona tajemnic firm
Pb.pl 2018.01.04

„Siłą
nowych
przepisów
jest
wyraźne
poszerzenie zakresu zachowań podpadających
pod bezprawne (bez zgody firmy) łamanie
tajemnic biznesowych. Karane będzie już nie
tylko ujawnianie ich innym osobom, ale także
przekazywanie osobom nieuprawnionym, nawet
jeżeli one tych tajemnic nie poznały. Jako przykład
można podać samo wręczenie komuś nośnika
zawierającego biznesowe tajemnice, z którymi
ta osoba nie zapoznała się, gdyż nośnik był
zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem
do zawartych w nim poufnych danych. Karane
będzie także wykorzystywanie poufnych danych
o przedsiębiorcach. Tajemnicą przedsiębiorstwa
są wszelkie informacje, co do których zostały
podjęte działania w celu zachowania ich
w poufności. Do tych tajemnic mogą należeć
w
szczególności
informacje
techniczne,
technologiczne, know-how, organizacyjne oraz
wszelkie inne posiadające wartość gospodarczą.
Resort sprawiedliwości uważa, że wprowadzenie
nowych przepisów pozytywnie wpłynie na polskich
przedsiębiorców. „Przewiduje się zwiększenie
inwestycji w działalność badawczo-rozwojową ze
względu na zmniejszenie ryzyka wycieku efektów
tej działalności, równoznaczne z niską lub zerową
stopą zwrotu z tejże inwestycji” — czytamy
w uzasadnieniu.”

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, prowa-dzi
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.

PROGRAM
14 maja 2018 r.

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – zmiany wynikające z Dyrektywy
2016/943
dr Zbigniew Pinkalski, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
•
•
•
•
•

podstawowe zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – kiedy dochodzi do naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa?
wyjątki od ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzone przez Dyrektywę i ich skutki dla
przedsiębiorców
środki ochrony przysługujące w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
nowe środki ochrony wprowadzane przez Dyrektywę
nadużycie środków ochrony i jego konsekwencje na tle Dyrektywy

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych
Wojciech Kulis, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
•
•
•

źródła obowiązku pracownika do zachowania poufności
kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy (umowy o zakazie konkurencji w trakcie
i po ustaniu stosunku pracy, umowy o zachowaniu poufności, regulacje zakładowe przyjęte przez
pracodawcę)
przejęcie pracownika przez innego pracodawcę (doświadczenie i umiejętności pracownika, naruszenie
przez byłego pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa)

12:30

PANEL DYSKUSYJNY – Jak dobrać właściwe środki ochrony, aby spełnić postulat zachowania
należytej staranności?
Uczestnicy panelu: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple
Konarski Podrecki i Wspólnicy
Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy / Marta Miszczuk, Rzecznik Patentowy,
Radca Prawny, Affre i Wspólnicy

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Konsekwencje zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy
•
•
•
•
•

15:00

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach administracyjnych
dr Małgorzata Kozak, Radca Prawny, Of Consuel, Affre i Wspólnicy
•
•
•

16:30

cel i zakres nowych przepisów
uzasadnione działania, które należy podjąć w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
tajemnica przedsiębiorstwa w stosunku do całości lub szczególnego zestawienia i zbioru elementów
określenie standardu ochrony
identyfikacja danych objętych tajemnicą w ramach przedsiębiorstwa i zasady ich zabezpieczania
w regulacjach wewnętrznych

ochrona tajemnicy publicznej w postępowaniu przed Prezesem UOKIK
dostęp do informacji publicznej a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w innych, przykładowych postępowaniach

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

PROGRAM
15 maja 2018 r.

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Bezprawne działania dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa
dr Antoni Bolecki, Radca Prawny, Partner, Hansberry Tomkiel
•

wykorzystanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa zakazane przez Ustawę o ochronie konkurencji
i konsumentów vs zakazy wynikające z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

•

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez konkurentów i inne podmioty

•

umowy i relacje handlowe z kontrahentami – co w nich zweryfikować?

•

system sygnalizacji w organizacji

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Nabycie i ochrona praw związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa w relacjach umownych
z personelem twórczym/innowacyjnym
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Counsel , CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
•

efekty pracy personelu stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

•

kluczowe aspekty umów z personelem twórczym/innowacyjnym w kontekście nabycia praw do knowhow

•

zabezpieczenie przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach umownych z personelem

•

know-how przedsiębiorcy a doświadczenia i wiedza pracownika – praktyczne implikacje

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Tajemnica przedsiębiorstwa jako przedmiot obrotu prawnego
Marek Oleksyn, Radca Prawny, Counsel , CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki

14:45

•

transfer technologii i innych elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

•

przeniesienie praw a licencja

•

rozwinięcie/udoskonalenie cudzej technologii – co dla kogo?

•

transgraniczne aspekty umów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa

Kiedy tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie podlegać ochronie: katalog „interesów
nadrzędnych” w art. 5 Dyrektywy
Jarosław Sroczyński, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński
•

zamknięty katalog wyjątków

•

granice ochrony wynikające z Karty praw podstawowych UE

•

wyjątek dla ujawniania nieprawidłowości przez sygnalistów

•

wyjątek dla ujawniania przedstawicielom pracowników

•

kryteria „ogólnego interesu publicznego” i „uzasadnionego interesu uznanego w prawie unijnym lub
krajowym”

16:00

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

Joanna Affre

Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy
Od ponad 18 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG,
spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego
w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym
i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej
konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów
zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego
(Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania).

dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Partner, Hansberry Tomkiel
Partner w kancelarii Hansberry Tomkiel. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz
w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jest radcą prawnym oraz doktorem nauk ekonomicznych
w dziedzinie zarządzania. Jest absolwentem Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW (2012),
Aplikacji Sądowej w Warszawie (2006), Wydziału Historycznego UW (2004), Wydziału Prawa i Administracji UW
(2002) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na UW (2001). Kariera zawodowa Antoniego Boleckiego koncentrowała
się przede wszystkim na zdobywaniu praktycznego doświadczenia w kancelariach prawnych: Greenberg Traurig
– Biuro w Warszawie (2014-2017); Wardyński i Wspólnicy (2008-2013); Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy
(2004-2008). Jest praktykiem, który reprezentując na co dzień swoich klientów wykorzystuje silne podstawy
teoretyczne ugruntowane pracą naukową.

dr Małgorzata Kozak

Radca Prawny, Of Counsel, Affre i Wspólnicy
Specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony konkurencji oraz prawie dystrybucji. Doradza Klientom z branży:
budowlanej, sprzętu elektronicznego, internetowej, FMCG, spożywczej, środków czystości, usług płatniczych czy
turystycznej. Doradza również w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy europejskich. Jest pozarządowym
doradcą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (non-governmental advisor) w Międzynarodowej
Sieci Konkurencji (International Competition Network). W 2013 roku zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu
Gazety Prawnej Rising Stars prawnicy – liderzy jutra. Portal polskiprawnik.pl zaliczył ją do butikowych kancelarii
specjalizujących się w prawie ochrony konkurencji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Nauk
Społecznych Capitole w Tuluzie. Ukończyła studia podyplomowe z europejskiego prawa konkurencji w King’s
College w Londynie. Uzyskała również stopień doktora (docteur) Uniwersytetu Nauk Społecznych Capitole
w Tuluzie we Francji. Jest również autorką lub współautorką szeregu publikacji dotyczących ochrony konkurencji.
Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Wojciech Kulis

Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. nadzorujący zespół projektów innowacyjnych
realizujący projekty interdyscyplinarne łączące zagadnienia z zakresu styku prawa gospodarczego oraz prawa
własności intelektualnej. Od 10 lat zajmuje się problematyką komercjalizacji własności intelektualnej prowadząc
obsługę prawną kilkunastu spółek zależnych od Uniwersytetu Jagiellońskiego, start-up’ów technologicznych
i informatycznych. Autor szeregu regulaminów zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych
oraz w dużych przedsiębiorstwach sektorowych. Wykłada zagadnienia z zakresu licencjonowania oraz
komercjalizacji w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
Uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach z zakresu komercjalizacji projektów w Hadze. Doradzał od
strony prawnej w projektach R&D m.in. w branżach paliwowej, górniczej, chemicznej oraz biotechnologicznej.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Licensing Executives
Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności
intelektualnej. W związku z funkcją w stowarzyszeniu zaangażowany w prace na poziomie europejskim nad
wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

PRELEGENCI

Marek Oleksyn

Radca Prawny, Counsel , CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
Jest radcą prawnym i prawnikiem w randze Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych
Technologii w CMS. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w sprawach z zakresu ochrony
znaków towarowych, patentów, wzorów i praw autorskich, a także przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.
Doświadczenie Marka obejmuje reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z ochroną
własności intelektualnej (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich), postępowaniach związanych
z przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji, postępowaniach dotyczących nazw domen internetowych,
postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w postępowaniach
arbitrażowych. Marek zajmuje się również przygotowywaniem oraz negocjowaniem umów dotyczących
nabywania i licencjonowania własności intelektualnej oraz umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych.
Przygotowuje także projekty umów wdrożeniowych i utrzymaniowych dotyczących nowych technologii. Jego
doradztwo obejmuje również zagadnienia związane z tzw. twórczością pracowniczą. Jest autorem licznych
publikacji poświęconych ochronie własności intelektualnej. Wykłada też na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

dr Zbigniew Pinkalski

Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także
w prawie sportowym i prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know
– how. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej,
telekomunikacyjnej, chemicznej i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym. Autor monografii
pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (wyróżnionej nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla
najlepszej książki roku dotyczącej rynku mediów elektronicznych) oraz licznych publikacji zarówno w prasie
branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tzw. ambush marketingu,
zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, ochrony know – how, prawa reklamy i promocji oraz
prawa prasowego. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych – doktorat obronił
w 2014 roku na UJ, a rozprawa doktorska została wyróżniona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prelegent na seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wykładowca na
studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego. Laureat plebiscytu Gazety
Prawnej „Rising Stars – prawnicy liderzy jutra” (edycja 2016, miejsce 5 w rankingu).

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji,
prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski
Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych
przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz
w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia
Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen
Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla
Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. W kancelarii nadzoruje prace zespołów
Prawa własności przemysłowej, Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life
Sciences. Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria
z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania
nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz
na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach
prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (min. Chambers Europe,
Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita). Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności
intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji
IT Prawo Internetu. Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz
„Środki ochrony praw własności intelektualnej”. Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego
w tomach „Prawo konkurencji” i „Prawo własności przemysłowej”.

Jarosławv Sroczyński

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński
Prawnik i ekonomista, radca prawny, założyciel i pierwszy dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie. Ponad
dwadzieścia lat prowadzi praktykę doradczą w zakresie prawa konkurencji, obecnie jako wspólnik kancelarii
Markiewicz & Sroczyński. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, był
m. in. ekspertem prawnym UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych.
Doradzał Komitetowi Antymonopolowemu Ukrainy jako ekspert unijny. Jest autorem lub współautorem kilkunastu
publikacji w zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Regularnie
uczestniczy jako referent na polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach z zakresu prawa konkurencji.
Wielokrotnie otrzymywał polskie i zagraniczne rekomendacje, przyznawane praktykom prawa konkurencji.

14-15 maja 2018 r.
Warszawa

Formularz zgłoszeniowy
TAK, chcę wziąć udział w konferencji
OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI

1.

1895 PLN + 23% VAT przy rejestracji
do 30 marca 2018 r.
2295 PLN + 23% VAT przy rejestracji
po 30 marca 2018 r.

Termin: 14-15 maja 2018 r.
Cena: 1895 zł netto do 30 marca 2018 r.
2295 zł netto po 30 marca 2018 r.

1.

2.

Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

3.

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.

4.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14
dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później
niż przed rozpoczęciem Forum.

5.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
Tel:

2.

E-mail:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce

Departament:
Tel:
3.

E-mail:

PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

6.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem Forum
obciążymy Państwa opłatą administracyjną
w wysokości 20% opłaty za udział.

8.

W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem
Forum pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w Forum powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.

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

NIP:

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

Osoba kontaktowa:
Tel:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum
wynosi

11. Zamiast zgłoszonej osoby w Forum może
wziąć udział inny pracownik firmy.

E-mail:

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwołania Forum.
Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca
dziennika biznesowego 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

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.

konferencje.pb.pl, szkolenia@pb.pl

pieczątka i podpis

Tel +48 22 333 97 77

Faks +48 22 333 97 78

