Szanowni Państwo,
na podstawie Ustawy o jawności życia publicznego każdy przedsiębiorca (będący co najmniej średnim
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) będzie zobowiązany
do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. W związku z tym konieczne będzie
podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie
tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które
działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.
Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub gdy stosowane
przez niego procedury okażą się nieskuteczne lub pozorne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karą
pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Wymagane będzie jednak uprzednie postawienie
zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.
Postawienie zarzutów przez prokuratora skutkować będzie wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku
wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia
publicznego.
Podczas warsztatu omówionych zostanie szereg aspektów związanych z wejściem w życie Ustawy o jawności
życia publicznego, mającej znaczący wpływ na wiele obszarów funkcjonowania firmy – od konieczności
wdrożenia stosownych procedur, przez kwestie pracownicze i ochrony danych osobowych, udział
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na nieoczekiwanych kontrolach skończywszy.

Z przyjemnością zapraszam Państwa
do udziału w warsztatach!
Magdalena Sokulska,
Project Manager
NA WYDARZENIE ZAPRASZAMY:
przedstawicieli średnich i dużych firm (objętych ustawą) – szefów działów prawnych, jednostek compliance,
członków zarządu, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne, szefów HR.

Organizator:

Partner Merytoryczny:

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 użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i
warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland jest jedną z wiodących firm prawniczych
na polskim rynku. Należy do Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych,
posiadającej 66 biur w 32 krajach. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie spraw
korporacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej,
postępowań sądowych i arbitrażowych, compliance, prawa zamówień publicznych,
podatków, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa reklamy, prawa
bankowego, rynków kapitałowych i prawa walut cyfrowych. Kancelaria wspiera firmy będące
globalnymi liderami w sektorach: TMT, energetycznym, nieruchomościowym, budowlanym,
produkcyjnym, FMCG, finansowym, ubezpieczeniowym, żywnościowym, farmaceutycznym i medycznym. Prawnicy kancelarii mają
duże doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektorów regulowanych. Wierzbowski Eversheds Sutherland wspiera przedsiębiorstwa w
zakresie fundamentalnych zmian we wszystkich obszarach działalności, których dotyka transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny.
Zapewnia doradztwo w zakresie budowania tożsamości firmy w ramach szeroko rozumianej kultury cyfrowej, poszukiwania nowych,
rewolucyjnych modeli biznesowych, wdrażania innowacji i minimalizacji potencjalnych ryzyk. Kancelaria od lat rekomendowana jest
przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku obchodzi 20-lecie istnienia na polskim rynku.

Patroni Medialni:

PROGRAM | 24 MAJA 2018
09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA

09:30 PRZEDSIĘBIORCA WOBEC NOWYCH WYMOGÓW ANTYKORUPCYJNYCH
- JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE
Paweł Dudojc, Senior Consultant, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Rafał Hryniewicz, Wspólnik, Prezes Zarządu, E-nform Sp. z o.o.
••
••
••
••

Jakie nowe wymogi w zakresie przeciwdziałania korupcji wprowadza ustawa?
Wątpliwości wynikające z postanowień Ustawy
Dlaczego procedury antykorupcyjne są ważne?
Jakie standardy stosować przy wdrażaniu procedur antykorupcyjnych?

10:15 KWESTIE PRACOWNICZE ORAZ DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SYSTEMU WHISTLEBLOWINGU W ORGANIZACJI
Adam Nierzwicki, Senior Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Katarzyna Klimczak, Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland
•• Sygnalista w rozumieniu projektu ustawy o jawności życia publicznego
•• Ochrona sygnalisty w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
•• Sytuacja prawna sygnalistów dokonujących zgłoszeń w ramach procedur
wewnętrznych
•• Praktyczne konsekwencje ochrony sygnalistów
•• Ochrona danych osobowych a whistleblowing – pojęcia, zakres, relacje
•• Obowiązki na gruncie RODO a whistleblowing
•• Wdrożenie whistleblowingu w zgodzie z RODO

11:00

PRZERWA NA KAWĘ

11:20

NIEOCZEKIWANA KONTROLA ORGANÓW ŚCIGANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Maciej Jóźwiak, Senior Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland
••
••
••
••
••

Zakres kontroli
Uprawnienia funkcjonariuszy
Prawa i obowiązki kontrolowanych
Zakończenie kontroli - możliwe scenariusze
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy – rola UOKIK

12:20 WPŁYW USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO NA POSTĘPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Tomasz Zalewski, Partner Zarządzający, Wierzbowski Eversheds Sutherland
•• Nowe regulacje dotyczące udostępniania informacji o zamówieniach
•• Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby biorące udział
w postępowaniach zamówieniowych
•• Nowa przesłanka wykluczenia z postępowania
•• Nowa podstawa rozwiązania umowy o zamówienie publiczne
13:05

PRZERWA NA LUNCH

14:00 OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ OSOBY
SPRAWUJĄCE FUNKCJE W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA
Ewa Szlachetka, Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland
•• Zakres osób obowiązanych i jego uzasadnienie
•• Informacje publicznie dostępne na podstawie innych przepisów
•• Przykłady podobnych regulacji obowiązujących w innych krajach
14:45 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
15:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

PRELEGENCI
TOMASZ ZALEWSKI

Partner Zarządzający, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje
zespołami TMT, własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie własności
intelektualnej, projektach związanych z nowymi technologiami oraz w prawie zamówień publicznych.
Posiada również ponad 20-letnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Ma na swoim
koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia
oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu SaaS. Doradza w sprawach dotyczących
reklamy i nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się problematyką praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii
oraz zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Znaczne grono jego klientów stanowią
firmy z sektora IT oraz różnych sektorów przemysłu. Jego zainteresowania zawodowe obejmują również prawne aspekty
zastosowania najnowszych technologii, jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo.
Posiada duże doświadczenie w doradztwie dla startupów technologicznych. Jest współtwórcą prawnego inkubatora dla
startupów Internet Start Up, działającego od roku 2009, w ramach którego nieodpłatne wsparcie prawne otrzymało ponad
40 startupów. Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach
zamówieniowych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie przy
projektach infrastrukturalnych oraz informatycznych. Reprezentuje zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Jest twórcą
i współautorem bloga IP w sieci, poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-biznesu oraz
bloga EuroZamówienia, na którym pisze na temat prawa zamówień publicznych. Ma na swoim koncie setki publikacji
prasowych w wiodących polskich mediach biznesowych. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach z zakresu
IT, ochrony wlasności intelektualnej, e-biznesu oraz zamówień publicznych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa
Zamówień Publicznych oraz założycielem Fundacji LegalTech Polska – forum wymiany myśli i wiedzy na temat prawa nowych
technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych. Od wielu lat zajmuje wysokie miejsca
w międzynarodowych rankingach prawniczych. Jest rekomendowany w dziedzinie prawa zamówień publicznych, własności
intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego
Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz Ekspertem Rady Polskiej Izby Informatyki i
Telekomunikacji. Jest także ekspertem w ramach inicjatywy eafip (European Assistance for Innovation Procurement).

RAFAŁ HRYNIEWICZ

Wspólnik, Prezes Zarządu, E-nform Sp. z o.o.

Były funkcjonariusz Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako oficer pionu kryminalnego
Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnych form
przestępczości, w tym także gospodarczej. Jako zastępca, a następnie naczelnik wydziału analiz CBA,
zarządzał oraz aktywnie rozwijał profesjonalną komórkę analiz strategicznych, wywiadowczych i
kryminalnych odpowiedzialną za identyfikację istotnych zagrożeń korupcyjnych oraz działań godzących
w interesy ekonomiczne państwa. W 2012 roku, jako ekspert w ramach projektu unijnego, doradzał w
obszarze działalności analitycznej mołdawskiej służbie antykorupcyjnej. W 2013 roku zainicjował, a następnie do 2015 r.
koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń. Od 2016
roku w PCBC S.A. odpowiada za obszar kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Były wykładowca
wewnętrzny CBA oraz obecny wykładowca m.in. na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
z zakresu wywiadu biznesowego i bezpieczeństwa biznesu. Uczestnik oraz prelegent na wielu konferencjach. Certyfikowany
analityk kryminalny (WSPol. w Szczytnie) i kontroler wewnętrzny (PIKW). Obecnie zdobywa uprawnienia auditora wiodącego
systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001:2016

EWA SZLACHETKA

Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest adwokatem, partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje zespołem fuzji i
przejęć oraz bankowości i finansów. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej
transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych.
Obsługuje również transakcje prowadzone przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital. Ma
kilkanaście lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla biznesu, zdobytego w pracy w renomowanych
kancelariach prawnych. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach
poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom
obrony przed wrogim przejęciem. Ukończyła studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzone przy
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Jest absolwentką
studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w
Wielkiej Brytanii. Informator IFRL 1000 w latach 2014 i 2016 wyróżnił Ewę Szlachetkę jako jednego z najlepszych prawników
(leading lawyers) specjalizujących się w prawie finansowym i korporacyjnym. W 2017 roku została wyróżniona w rankingu
Legal 500 jako jeden z wiodących prawników specjalizujących się w transakcjach M&A.

PRELEGENCI
DR ALEKSANDRA KUNKIEL-KRYŃSKA

Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest radcą prawnym, partnerem współkierującym praktyką Consumer Product Compliance & Life
Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w szeroko pojętym
prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm
z branż RTV, AGD, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Pracuje dla wiodących
producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniając kompleksowe doradztwo
prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa
produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy. Jej doświadczenie
zawodowe obejmuje również bieżącą obsługę spółek oraz realizację projektów dotyczących zamówień publicznych. Dr
Aleksandra Kunkiel-Kryńska ma na koncie liczne publikacje w czołowych polskich dziennikach oraz w prasie branżowej.
Jest współautorką książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich” (C.H. Beck, 2004,2005), autorką książki
„Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich”
(Wolters Kluwer, 2013) oraz współautorką książki „Prawo konsumenckie w praktyce” (C.H. Beck, 2016). Regularnie
występuje jako prelegentka na konferencjach, prowadzi też autorskie szkolenia dotyczące prawa konsumenckiego. Jest
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Współtworzy kancelaryjny blog IP w sieci, poruszający m.in.
zagadnienia prawa konsumenckiego i e-biznesu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
a także Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge.
Była stypendystką na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Odbyła również staż w Komisji Europejskiej w Brukseli
oraz ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej. W 2012 roku
obroniła pracę doktorską w zakresie europejskiego prawa konsumenckiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

MACIEJ JÓŹWIAK

Senior Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest adwokatem, szefem zespołu rozwiązywania sporów w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds
Sutherland. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Zajmuje się
również postępowaniami arbitrażowymi oraz rozwiązywaniem sporów przy pomocy narzędzi ADR
(Alternative Dispute Resolution). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym
dla biznesu. Wspiera klientów w zakresie rozwiązywania sporów poprzez zarządzanie ryzykiem
sporu, a także zarządzanie sporem w trakcie jego trwania. Reprezentuje klientów w postępowaniach
sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, tak gospodarczych, jak i karnych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora
FMCG, energetycznego i bankowego. Doradzał w głośnych sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat
półkowych i opcji walutowych, a także reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych m.in. przed Sądem
Arbitrażowym ICC w Paryżu oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem bloga
Lepsza taktyka poświęconego alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów. Ma na swoim koncie wiele artykułów
prasowych na temat ww. zagadnień. Jest też autorem szkoleń z zakresu arbitrażu, zarządzania sporem oraz procedur
wewnętrznych firm (wdrażanie procedur antykorupcyjnych, FCPA oraz Bribery Act 2010). Jest arbitrem wpisanym na listę
stałych arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan oraz członkiem Chartered Institute of Arbitrators w Londynie. Pełni
również funkcję członka zarządu Komisji ADR przy ICC Polska, gdzie przewodniczy Panelowi Doradczemu Prawników
Korporacyjnych.

ADAM NIERZWICKI

Senior Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest radcą prawnym w zespole prawa pracy kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalizuje się w prawie pracy, posiada także doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń
społecznych oraz ochrony danych osobowych pracowników. Doradza w zakresie wszystkich aspektów
prawa pracy, w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę (w tym w ramach procedury
zwolnień grupowych), transferu pracowników i pracowniczych aspektów transakcji M&A, czasu pracy
oraz zawierania umów o zakazie konkurencji. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z
pracownikami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa ubezpieczeń
społecznych oraz przetwarzania danych osobowych pracowników.Jest autorem artykułów prasowych z zakresu
prawa pracy publikowanych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy.
Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego we współpracy z University of Florida.

PRELEGENCI
PAWEŁ DUDOJC

Senior Consultant, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest prawnikiem zajmującym stanowisko Senior Consultant w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance
kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi i
compliance związanymi z szeroko rozumianym prawem rynku kapitałowego oraz usług płatniczych,
w tym obrotem instrumentami finansowymi, nadużyciami na rynku oraz funkcjonowaniem funduszy
inwestycyjnych. Doświadczenie w kwestiach regulacyjnych zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego, gdzie prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych,
jak również czynności kontrolne wobec tych podmiotów. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach
prawa. Wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak
również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach
przed organami administracji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży
FinTech oraz RegTech. Doradza klientom z branży mediowej oraz sektora przemysłowego. Jest autorem publikacji
naukowych, m.in. jednych z pierwszych w doktrynie wypowiedzi traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych,
jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej
w Azerbejdżanie. Prowadził także szkolenia CEDUR. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących
tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji.
Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Współprowadzący grupy roboczej ds. MiFID II oraz prowadzący grupy
roboczej ds. funduszy inwestycyjnych, działających przy Stowarzyszeniu Compliance Polska. Obecnie przygotowuje
rozprawę doktorską. Z wyróżnieniem zdał egzamin na Certyfikowanego Compliance Officera poziomu 1 oraz 2 (rynki
kapitałowe i inwestycje).

KATARZYNA KLIMCZAK

Associate, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Jest radcą prawnym w zespole TMT i własności intelektualnej kancelarii prawnej Wierzbowski
Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie internetu oraz
prawie nowych technologii. Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie
prawa cywilnego, handlowego i unijnego dla polskich oraz zagranicznych spółek, w tym m.in. z branży
samochodowej i obrotu nieruchomościami. Ma na swoim koncie liczne projekty związane z doradztwem
dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania ich działalności do regulacji ochrony danych osobowych.
Reprezentowała klientów w postępowaniach m.in. o ochronę nazwy, znaków towarowych, jak i dóbr osobistych w zakresie
prawa do prywatności. Odbyła staż w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli, doskonaląc znajomość prawa europejskiego.
Ukończyła Interdyscyplinarne Studia Europejskie w College of Europe, broniąc pracę magisterską dotyczącą prawa do
prywatności i transferu danych osobowych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Ustawa o jawności życia publicznego
Termin: 24 maja 2018r.
1195 PLN netto (od 22 lutego 2018 do 13 kwietnia 2018)
1395 PLN netto (od 14 kwietnia 2018 do 24 maja 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.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w
warsztatów
wynosi:
1195 PLN netto (od 22.02.2018 do
13.04.2018), 1395 PLN netto (od
14.04.2018
do 24.05.2018 Cena
obejmuje
prelekcje,
materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
1. 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.
2. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
warsztatów.
3. 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
4. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
5. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
warsztatów obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
6. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem warsztatów i pobierane
jest 100% opłaty za udział.
7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
warsztatów
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
8. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
9. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w warsztatach może wziąć udział inny
pracownik firmy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
warsztatów.
11. 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).
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

pieczątka i podpis

