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Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najważniejszym spotkaniu na
temat PSD2 w Polsce. W dniach 11-12 października 2018 r. w Warszawie uznani eksperci poprowadzą
Konferencję „PSD2 PL - praktyczne zagadnienia wdrożeń w Polsce”.
Wraz z prelegentami w zakresie Dyrektywy PSD2 odpowiemy na najbardziej aktualne pytania związane
z wprowadzeniem ustawy o usługach płatniczych - jakie są kluczowe wymagania w stosunku do interfejsu?
Jakie są wymogi wobec dostawcy usługi AIS i PIS? Odniesiemy się również do bezpieczeństwa interfejsu,
silnego uwierzytelnienia i autoryzacji. Przedstawimy zasady funkcjonowania Polish API oraz jak raportować
incydenty do KNF-u.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania. Będziemy zaszczyceni
Państwa obecnością podczas Konferencji „PSD2 PL - praktyczne zagadnienia wdrożeń w Polsce”.

Zapraszam serdecznie,

Szczegółowe informacje:

Magdalena Sokulska

tel.(22) 333 98 50

Project Manager, Puls Biznesu

e-mail: m.sokulska@pb.pl

Partner marytoryczny
dLK Legal
dLK Legal to nowoczesna firma prawnicza, skoncentrowana na obsłudze podmiotów z sektora finansowego i nowych
technologii w zakresie wsparcia regulacyjnego i transakcyjnego. dLK specjalizuje się w obsłudze banków, instytucji
płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, funduszy inwestycyjnych i podmiotów z rynku ubezpieczeń, a także ich klientów i podmiotów
współpracujących. Wspieramy podmioty nadzorowane m.in. w zakresie prawa bankowego i usług płatniczych, zagadnień compliance, AML, prawa
korporacyjnego, prawa IT i ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Nasi specjaliści doradzają we wdrożeniu licznych projektów
z pogranicza bankowości i nowych technologii, uczestnicząc w pracach nad kluczowymi innowacjami branży finansowej, m.in. przy wdrożeniach
usług dostępu podmiotów trzecich do rachunku, mechanizmu distributed ledger (blockchain) i powszechnych płatności natychmiastowych.
W ramach członkostwa w sieci World IT Lawyers oraz we współpracy z European Payments Consulting Association (EPCA) realizujemy liczne
projekty o wymiarze transgranicznym. Intensywnie angażujemy się w reprezentowanie instytucji finansowych i organizacji branżowych w polskim
i unijnym procesie legislacyjnym.

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.
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Do udziału zapraszamy Prezesów Zarządu, Członków Zarządu, Dyrektorów
oraz Kierowników, reprezentujących poniższe firmy oraz instytucje:

E Banki E Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe E Osoby koordynujące PSD 2
w Bankach E Wydawców kart E Firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych E Dostawców
usług płatniczych E Kancelarie prawne zajmujące się obsługą podmiotów finansowych
W szczególności z departamentów:

E bankowości detalicznej, transakcyjnej i elektronicznej E zarządzania produktami E prawnych
E operacyjnych E kart płatniczych E compliance E centrum usług płatniczych E IT
Dlaczego warto wziąć udział:
• okazja do konsultacji z wybitnymi ekspertami
• wieloaspektowe omówienie tematu
• znaczące wsparcie merytoryczne konieczne by
wdrożyć wymagane zmiany
• możliwość wymiany doświadczeń
• imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

PROGRAM
11 października

09:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
09:30 Interface PSD2 i wymogi dotyczące komunikacji z TPP
• Obowiązek udostępnienia interfejsu przez dostawcę prowadzącego rachunek
• Warianty udostępniania oraz ukształtowania interfejsu
• Kluczowe wymagania w stosunku do interfejsu
DR KRZYSZTOF KORUS, RADCA PRAWNY, DLK LEGAL
DR ZBIGNIEW DŁUGOSZ, RADCA PRAWNY, DLK LEGAL
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Dostęp do informacji z rachunku, w tym dla banków, faktoringu, ubezpieczeń i pożyczkodawców
• Wymogi wobec dostawcy usługi AIS i korzystania z usług AIS
• Postępowanie z danymi z rachunku i praktyczne przypadki zastosowania usług AIS
• Wykorzystanie danych z rachunku z uwzględnieniem regulacji RODO
• Przypadki szczególne: dostawcy factoringu, ubezpieczeń i krótkoterminowych pożyczek jako AISP
DR KRZYSZTOF KORUS, RADCA PRAWNY, DLK LEGAL
DR ZBIGNIEW DŁUGOSZ, RADCA PRAWNY, DLK LEGAL
13:30 Przerwa na lunch
14:15 Inicjacja płatności
• Wymogi wobec dostawcy usługi PIS
• Dopuszczalne ukształtowanie usług PIS
• PIS z akceptantem i bez akceptanta
TOMASZ KLECOR, PARTNER, PRAWNIK, LEGAL GEEK
15:15 Bezpieczeństwo interface’u
• Interface a bezpieczeństwo wymiany danych
• Uwierzytelnianie użytkowników i identyfikacja dostawców
• Standard i protokół komunikacji z TPP, w tym wymagania Regulacyjnych Standardów Technicznych
16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

PROGRAM
12 października

08:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
09:00 Silne uwierzytelnianie i autoryzacja transakcji
• Silne uwierzytelnianie klienta i skutki braku jego stosowania przez dostawcę
• Wyłączenia z zakresu obowiązku stosowania silnego uwierzytelnienie klienta i zasady ich
stosowania przez dostawców usług płatniczych
• Stosowanie elementów, które dynamicznie łączą transakcję z określoną kwotą i określonym
odbiorcą
ADRIAN WITKOWSKI, RADCA PRAWNY, COMPLIANCE MANAGER W PAYU
11:00 Przerwa na kawę
11:15 Odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane
• Odpowiedzialność za transakcje płatnicze z udziałem TPP w zakresie nieautoryzowanych,
niewykonanych i nieprawidłowo wykonanych transakcji
• Podział kosztów transakcji oszukańczych między bankiem a TPP
• Obowiązek zwrotu zakwestionowanej transakcji następnego dnia roboczego
• Zasady rozpatrywania reklamacji przez dostawców usług płatniczych w PSD2 i relacja do polskich
przepisów o Rzeczniku Finansowym
13:15 Przerwa na lunch
14:00 Procedury bezpieczeństwa oraz incydenty operacyjne i incydenty związane z bezpieczeństwem
• Sposób wdrożenia nowych wymogów w zakresie regulacji wewnętrznych
• Zasady raportowania incydentów do KNF
• Relacja między przepisami PSD2 a innymi regulacjami wymagającymi zgłaszanie incydentów
właściwym organom nadzoru
MARCIN GOLEC, PRAWNIK, DOTPAY & ECARD
15:00 Polish API
• Polish API na tle innych inicjatyw standaryzacyjnych
• Zasady funkcjonowania PL API
• PL API hub
WOJCIECH PANTKOWSKI, DYREKTOR ZESPOŁU SYSTEMÓW PŁATNICZYCH, BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
16:00 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

dr Krzysztof Korus
Radca Prawny, dLK Legal
Radca Prawny, doktor nauk prawnych i ekonomista. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz
prawa bankowego. Rekomendowany przez Chambers Europe w 2015, 2016 oraz 2017 roku w kategorii Banking & Finance
(„strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Uczestniczy w pracach
strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej
Polski”. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private
Law” dla Komisji Europejskiej. Członek European Payments Consulting Association i rady programowej miesięcznika
„Monitor Prawa Bankowego” oraz ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Był członkiem
grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa
Bankowego oraz London Economics, a także wieloletnim wykładowcą akademickim. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz
analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji.
Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

dr Zbigniew Długosz
Radca Prawny, dLK Legal
Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obronił rozprawę
doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). Adiunkt
w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent aplikacji radcowskiej
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie
uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego. Ekspert prawny sektora bankowego, ubezpieczeniowego
i instytucji płatniczych. Uczestnik koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych
(FinTech) w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Specjalizuje się
i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń
gospodarczych oraz prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.

Marcin Golec
Prawnik, Dotpay & eCard
Specjalizuje się w prawie usług płatniczych. Interesuje się wszystkim co związane z płatnościami, fintechami oraz
technologią blockchain

Tomasz Klecor
Partner, Prawnik, Legal Geek
Ekspert z zakresu regulacji usług płatniczych. Partner w kancelarii Legal Geek, gdzie odpowiada za obsługę klientów
z sektora FinTech. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw instytucji finansowych przed Komisją Nadzoru
Finansowego oraz NBP, a także brytyjskim FCA i niemieckim BaFin, w tym w zakończonych sukcesem postępowaniach
licencyjnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów świadczenia usług płatniczych, w tym
pieniądza elektronicznego oraz Bitcoina. Pracuje nad doktoratem z ekonomicznej analizy prawa, był wykładowcą m.in.
w Wyższej Szkole Bankowej.

Wojciech Pantkowski
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich

Adrian Witkowski
Radca Prawny, Compliance Manager w PayU
Odpowiada za rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Od 6 lat związany z firmą. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im Adam Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Wielokrotnie brał udział w konsultacji zmian w przepisach
dot. szeroko rozumianego rynku usług płatniczych , w tym uczestnik konferencji uzgodnieniowych przy Ministerstwie
Finansów (np. wdrożenie dyrektyw PSD1 raz PSD2). Obecnie członek zarządu Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji
Płatności Związek Pracodawców (PONIP).

III edycja konferencji

11-12 października 2018, Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 1)
CENA UDZIAŁU W WYDARZENIU:
1995 PLN netto do 3 sierpnia 2018 r.
2495 PLN netto po 3 sierpnia 2018 r.
**KOD RABATOWY:
ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W WYDARZENIU
ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

1. OSOBA ZGŁASZAJĄCA NA WYDARZENIE
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

Tel:

2. DANE NABYWCY, POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP

E-mail:

Tel:

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.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier
Business (Polska) w celu otrzymywania od nich informacji handlowych drogą elektroniczną.
Lista partnerów jest dostępna na stronie wydarzenia.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Bonnier
Business (Polska) dla celów marketingu bezpośredniego ich produktów i usług przy użyciu
telefonu. Lista partnerów jest dostępna na stronie wydarzenia.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

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 profilowania. 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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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 2)
3. DANE OSÓB ZGŁOSZONYCH NA WYDARZENIE
WAŻNE: Podaj e-maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e-mail z prośbą
o otwierdzenie 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.
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

Tel:

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

Tel:

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

Tel:

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

Tel:

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji.
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.
* Pole obowiązkowe.
** Jeżeli posiadasz kod rabatowy uprawniający do zniżki, należy go wpisać w odpowiednim miejscu.
REGULAMIN:

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”) 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 fizyczną 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.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 2)
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.
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.
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. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Dokonanie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę
zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działa.
19. 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 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.
20. 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.
21. 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 profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego
przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów lub 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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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