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Nowe Prawo Ubezpieczeniowe
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29-30.09.2015 Warszawa, Hotel Marriott Courtyard Okęcie
Zgłoś swój udział i dowiedz się jak:
●● Jakie będą obowiązki zakładów ubezpieczeń i pośredników w procesie sprzedaży
produktów ubezpieczeniowych
●● Jak wygląda pozycja ubezpieczonego i ubezpieczającego w nowym reżimie prawnym
●● Jak będzie wyglądało publiczne raportowanie według regulacji SII
●● Jaka będzie rola organów zarządzających
●● Jak będzie wyglądać zarządzanie produktem ubezpieczeniowym w świetle wytycznych KNF
●● Jakie będą wytyczne IT KNF do jakości danych
●● Jak będą wyglądały zmiany dotyczące ubezpieczeń grupowych
●● Jak będzie wyglądał rynek ubezpieczeń z UFK
●● Jakie będą wymagania KNF i wymagania EIOPY oraz innych nadzorów
ubezpieczeniowych
●● Jakie będą wymagania wobec outsourcingu tworzenia produktów
●● Jak zmieni się rynek bancassurance
●● Jakie będą wytyczne KNF dotyczące rezerw techniczno - ubezpieczeniowych
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DZIEŃ PIERWSZY, 29 WRZEŚNIA
9.00

Powitalna kawa, rejestracja uczestników

9.30

UBEZPIECZONY / UBEZPIECZAJĄCY W CENTRUM UWAGI REGULATORÓW

10.30

•
Pozycja prawna ubezpieczonego i ubezpieczającego w nowym reżimie prawnym
•
Obowiązki zakładów ubezpieczeń i pośredników w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
•
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za ofertę
•
Badanie adekwatności produktów
•
Analiza potrzeb klientów
Prelegent: Beata Mrozowska – Bartkiewicz, Counsel / Attorney-at-law, DLA Piper

ROLA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH W TU: RADA NADZORCZA, ZARZĄD, 4 FUNKCJE
– WYMAGANIA I ZADANIA
•

Wymogi ustawowe wobec organów statutowych zakładu ubezpieczeń na podstawie obowiązujących norm prawnych
i projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
•
Funkcje należące do systemu zarządzania – dotychczasowa praktyka a propozycje uregulowań ustawowych
•
Compliance – uwarunkowania prawne, umiejscowienie w strukturze i obszar zainteresowania w zakładzie ubezpieczeń
•
Zmiana otoczenia prawnego zakładu ubezpieczeń - zadania implementacyjne i sposób ich wdrożenia w bieżącej działalności
Prelegent: Aldona Wnęk, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Open Life TU Życie

11.30

Przerwa na kawę

11.45

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM UBEZPIECZENIOWYM W ŚWIETLE PROPOZYCJI KNF
(DRAFT WYTYCZNYCH) I PRAKTYKI ŚWIATOWEJ

•
System zarządzania i nadzoru nad produktem ubezpieczeniowym
•
Rola zarządu i rady nadzorczej
•
Konflikty interesów przy tworzeniu produktów i zarządzanie nimi
•
Rynek docelowy dla produktu
•
Wymagania dotyczące osób zaangażowanych w tworzenie produktu
•
Przegląd możliwych systemów zarzadzania i monitorowania produktu
•
Działania naprawcze wobec produktów
•
Produkt a kanał dystrybucji
•
Wymagania wobec outsourcingu tworzenia produktów
•
Dokumentacja dotycząca zarządzania produktem
•
Wymagania KNF a wymagania EIOPY i innych nadzorów ubezpieczeniowych
Prelegent: Jacek Skwierczyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Open Life TU Życie

12.45

Przerwa na lunch

13.30

OUTSOURCING W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI I WYTYCZNYCH KNF

14.30

•
Definicja outsourcingu w nowej ustawie
•
„Zasady outsourcingu”
•
Co można zlecić?
•
Na jakich zasadach?
•
Co KNF pisze o outsorucingu?
Prelegent: Paweł Stykowski, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego, InterRisk

WYTYCZNE IT – JAKOŚĆ DANYCH

•
Omówienie Wytycznych IT KNF
•
Definicja jakości danych (atrybuty jakości danych)
•
Role i odpowiedzialności w procesie zarządzania jakością danych
•
Mierniki jakości danych
•
Mechanizmy kontrolne zapewniające jakość danych
•
Raportowanie jakości danych
Prelegent: Konrad Pszenny, Manager, Departament Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

15.30

Przerwa na kawę

15.45

RYNEK BANCASSURACE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

16.30

•
Jaki wpływ na rynek bancassurance ma nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej?
•
Czy nowe regulacje prawne, w tym ustawa ubezpieczeniowa ograniczą rynek bancassurance, czy wpłyną na jego rozwój
•
Jak w przypadku rynku bancassurance może wyglądać proces adaptacyjny do nowych regulacji prawnych
Prelegent: Magdalena Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży i Oferty BRE Ubezpieczenia TUiR /AXA Direct

Zakończenie I dnia warsztatów

DZIEŃ DRUGI, 30 WRZEŚNIA
9.00

Powitalna kawa

9.30

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM
•
•

•
•

Nowe obciążenia kapitałowe i ich wpływ na cenę ubezpieczenia
Wymogi stawiane w nowym reżimie przed ubezpieczeniami majątkowymi (uwzględniające wytyczne KNF
i prawodawstwo proklientowskie)
Zmiany w procesie likwidacji – (bezpośrednia likwidacja szkód, kancelarie odszkodowacze)
Zapotrzebowanie na bardziej szczegółową informację (np. geokodowanie budynków, cyfrowe mapy
geostacjonarne, cyfrowe mapy powodziowe)

Prelegent: Arkadiusz Stachecki, Chief Risk Officer, PZU

10.30

UBEZPIECZENIA GRUPOWE W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM
•
•
•
•

Dotychczasowy stan prawny, z uwzględnieniem Rekomendacji U
Konieczność regulacji umowy grupowego ubezpieczenia
Umowy grupowe zawarte przed zmianą ustawy – co się zmieni
Umowy grupowe po zmianie ustawy, w tym w szczególności rola ubezpieczającego

Prelegent: Aneta Ciechowicz – Jaworska, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

11.30

Przerwa na kawę

12.00

UBEZPIECZENIA Z UFK
•
•
•
•

Obowiązki informacyjne związane z zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia na życie z UFK
Odstąpienie lub wystąpienie z umowy ubezpieczenia na życie z UFK
Wynagrodzenie pośrednika z tytułu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia na życie z UFK
Opłaty likwidacyjne / obniżona wartość wykupu w ubezpieczeniach na życie z UFK

Prelegent: Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

13.00

Przerwa na lunch

14.00

PUBLICZNE RAPORTOWANIE WEDŁUG REGULACJI WYPŁACALNOŚĆ II
•
•
•
•
•

Jaki jest zakres raportu?
Jakie są różnice i podobieństwa do raportu przesyłanego organowi nadzoru?
Jakie są wymogi przed upublicznieniem raportu?
Kto i kiedy audytuje raport?
Co należy upublicznić?

Prelegent: Witold Florczak, Expert ds. Solvency II, AKSJOM

15.00

WYTYCZNE KNF DOTYCZĄCE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH I RAPORT
FUNKCJI AKTUARIALNEJ
•
•
•
•

Wymogi
Praktyczne aspekty wdrożenia wytycznych KNF
Potencjalne problemy ze spełnieniem wytycznych
Propozycja zakresu i zawartości raportu funkcji aktuarialnej

Prelegent: Robert Pusz, Dyrektor Zarządzania Ryzykiem, TUiR Allianz Polska / TU Allianz Życie Polska

16.00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Prelegenci
Aneta Ciechowicz-Jaworska, Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz - Jaworska
Aneta Ciechowicz-Jaworska jest radcą prawnym z ponad 16 – letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym
świadczonym podmiotom gospodarczym. Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjalistą w prawie gospodarczym,
w tym w szczególności prawie korporacyjnym i prawie ubezpieczeń gospodarczych.
W czasie swojej kariery zawodowej Aneta Ciechowicz-Jaworska kierowała działami prawnymi dużych firm ubezpieczeniowych takich Sampo (obecnie Nordea) (w latach 1999 – 2003) i Amplico Life (2003 – 2007).
Od września 2007 r. prowadzi prywatną praktykę prawniczą w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego, w tym
od października 2007 roku do 2012 roku współpracując z kancelarią Hogan Lovells w ramach zespołu instytucji finansowych.
W czasie swojej praktyki Aneta Ciechowicz-Jaworska, świadcząc usługi dla swoich klientów oraz pracując jako prawnik wewnętrzny, była odpowiedzialna za przygotowanie umów ubezpieczenia, w tym umów grupowego ubezpieczenia, Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, produktów bancassurance oraz innej dokumentacji związanej z umowami ubezpieczenia, pośrednictwem ubezpieczeniową i działalnością ubezpieczeniową. Aneta Ciechowicz-Jaworska obecnie jest wykładowcą na aplikacji
radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Aneta Ciechowicz-Jaworska posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego kredytów
konsumenckich.

dr Witold Florczak, Ekspert ds. Solvency II, AKSJOM
Posiada 18-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń, które obejmuje praktykę aktuarialną i zarządzanie ryzykiem, w tym: Solvency II, wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obliczanie MCEV i EC, wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem, wycenę produktów, projekcje finansowe, projekty M&A oraz ubezpieczeniowe „green
fields”. Obecnie prowadzi własną firmę doradztwa aktuarialnego, wcześniej pracował w zakładach ubezpieczeń
(jako główny aktuariusz, członek zarządu, CRO) oraz w firmach konsultingowych (jako dyrektor odpowiedzialny
za usługi aktuarialne). Jest licencjonowanym aktuariuszem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
oraz brytyjskiego Instytutu Aktuariuszy. Autor publikacji w prasie branżowej.

Magdalena Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży i Oferty BRE Ubezpieczenia TUiR / AXA Direct
Z BRE Ubezpieczenia związana od maja 2007 roku. Odpowiedzialna za stworzenie Departamentu Ubezpieczeń
Leasingowych, w ramach którego odbywa się kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa spółki leasingowej
z Grupy mBanku. Do końca 2012 roku zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Ubezpieczeń Leasingowych.
Od początku 2013 roku odpowiadała za strategię produktową w ramach obszarów: bancassurance oraz leasing,
a od maja 2015 w ramach połączonych Spółek BRE Ubezpieczenia oraz AXA Direct roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży i Oferty za rozwój oferty bancassurance dystrybuowanych w kanale bankowym, w tym za bieżącą
współpracę z mBank S.A. Bierze czynny udział w pracach Zespołu ds. bancassurance przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Urodzona w 1977 r. w Warszawie. W 2001 roku ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie,
w ramach specjalizacji: badania marketingowego oraz public relations. W latach 2001-2007 pracowała w firmach zajmujących
się pośrednictwem ubezpieczeniowym, gdzie odpowiadała m.in. za prowadzenie projektów ubezpieczeniowych dla różnych
instytucji finansowych.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Radca Prawny, Dla PIPER
Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń. Ukończyła aplikację sędziowską i radcowską. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i innych instytucji rynku finansowego. Doradza przede wszystkim zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, bankom i pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie interpretacji prawa ubezpieczeniowego, wejścia podmiotów na polski rynek,
jak również odnośnie zagadnień prawa korporacyjnego, zmian własnościowych zakładów ubezpieczeń, przeniesienia portfela ubezpieczeń, prowadzenia postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego
i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed pozostałymi organami ochrony konsumentów i konkurencji. Beata
posiada duże doświadczenie także w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z wprowadzeniem na rynek nowych
produktów ubezpieczeniowych, tj. ogólnych warunków ubezpieczeń, umów agencyjnych i dystrybucyjnych.
Przed dołączeniem do zespołu DLA Piper, Beata współpracowała z międzynarodowymi kancelariami prawnymi świadcząc
kompleksowe usługi prawne podmiotom rynku finansowego, w tym ubezpieczycielom. Pracowała także w Ministerstwie Finansów oraz była dyrektorem działu prawnego T.U.i R Pramerica Życie S.A.

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Współkieruje praktyką ubezpieczeniową WKB. Ukończył studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie
Ubezpieczeń w Warszawie (ENAss-PIU), zdał także egzamin brokerski przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W 2005 r. opublikował monografię pt. „Broker ubezpieczeniowy
– ubezpieczający – ubezpieczyciel. Stosunki zobowiązaniowe”, opartą na obronionej w 2004 roku pracy doktorskiej. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych i praktycznych z dziedziny ubezpieczeń,
w tym trzech książek i dwóch poradników (jest współautorem książki „Umowa ubezpieczenia. Komentarz do
nowelizacji kodeksu cywilnego” (nakładem Wolters Kluwer). Posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu sporów ubezpieczeniowych i w doradztwie w zakresie ubezpieczeń, w tym dla wiodących ubezpieczycieli polskich i zagranicznych.
Jakub Pokrzywniak jest rekomendowany w zakresie prawa ubezpieczeń przez Chambers Europe 2014 (band 2) i 2015 (band 1)

Robert Pusz, Dyrektor Zarządzania Ryzykiem, TUiR Allianz Polska / TU Allianz Życie Polska
Licencjonowany aktuariusz. Od 16 lat pracuje jako aktuariusz lub menedżer ryzyka. W swojej dotychczasowej
pracy zajmował się tematami związanymi z kalkulacją taryf, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czy reasekuracją. W ostatnich latach głównym tematem jego pracy oraz zainteresowań jest tematyka zarządzania ryzykiem
w firmie ubezpieczeniowej, a w szczególności w kontekście systemu wypłacalności Solvency II. Od kilku lat
kieruje Podkomisją ds. Solvency II w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz współpracuje wraz z innymi aktuariuszami
z Actuarial Association of Europe nad dokumentami wprowadzającymi nowy reżim wypłacalności.

Konrad Pszenny, Menadżer w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Konrad posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w projektach z zakresu IT Governance, audytach wewnętrznych oraz audytach IT. Konrad zaangażowany jest głównie w projekty z zakresu identyfikacji oraz analizy ryzyka,
bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej. Uczestniczył w projektach dla największych organizacji z sektora finansowego, telekomunikacyjnego oraz energetycznego.
Konrad posiada kwalifikacje certyfikowanego audytora systemów informatycznych CISA, certyfikowanego menadżera bezpieczeństwa informacji CISM, audytora wiodącego normy ISO 27001 oraz certyfikat ITIL v3 Foundation.

Jacek Skwierczyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Open Life TU Życie S.A.
Obecnie odpowiedzialny jest za zarządzanie ryzykiem i wdrożenie wypłacalności II w Open Life TU S.A.. Jest
doktorem matematyki.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę
UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach
rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracowała z BDO Polska), dokonywał
wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 2005 – 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007- 2008 Zastępca Prezesa Russian Standard
insurance (Rosja).
Posiada również doświadczenie w sporządzaniu business-planów dla otrzymania licencji lub jej rozszerzenia przez KNF, analizie
rezerw dla wycen towarzystwa ubezpieczeń, zarządzaniu ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, wprowadzaniu wypłacalności II

Arkadiusz Stachecki, Chief Risk Officer, PZU
Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analiz biznesowych i zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej ryzyka rynkowego i kredytowego. Przez ostatnie 20 lat jest przede wszystkim praktykiem w zakresie zarządzania ryzykiem. W obszarze ryzyka pracował m. in. w Banku Handlowym, a ostanie
14 lat w PZU. Stworzył od podstaw i obecnie zarządza Biurem Ryzyka. Jest to jednostka, w której prowadzone
są prace nad implementacją systemu zarządzania ryzykiem w całej Grupie. W jego obszarze jest zarówno modelowanie ryzyka, jego monitoring i kontrola jak i zarządzanie projektem implementacji Dyrektywy Solvency II
w Grupie PZU.

Paweł Stykowski, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego, InterRisk
Od ośmiu lat zajmuje się doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń – w imieniu kancelarii CMS Cameron
McKenna i jako prawnik wewnętrzny w grupie AXA. M. in. przygotowywał i weryfikował projekty ogólnych i
szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych, doradzał
w wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu oraz wszelkich innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Reprezentował zakłady ubezpieczeń w postępowaniach przed KNF,
UOKiK, GIIF oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych.
Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również
roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz po rocznych studiach w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest także absolwentem
nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.
Jest autorem licznych publikacji na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Giełdy „Parkiet”, Monitora Prawniczego, Miesięcznika Ubezpieczeniowego oraz Dziennika Ubezpieczeniowego.

Aldona Wnęk, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Open Life TU Życie S.A.
Od 2011r pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Open Life Towarzystwo ubezpieczeń
Życie SA.
Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym, prawie gospodarczym i cywilnym. W latach 199098 pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Instytucji Finansowych na stanowisku Naczelnika
Wydziału Legislacji Ubezpieczeniowej. W ramach międzynarodowych kancelarii prawniczych CMS Cameron Mc
Kenna i Lovells obsługiwała polskie i zagraniczne podmioty rynku finansowego oraz prowadziła własna kancelarie specjalizującą się w prawie gospodarczymi i ubezpieczeniowym. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń i prawa finansowego.

Nowe Prawo Ubezpieczeniowe
– JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ RYNEK, AKTY PRAWNE, WYTYCZNE,
PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

29-30.09.2015

Warszawa, Hotel Marriott Courtyard Okęcie
ZAMAWIAJĄCY/PŁATNIK:

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do:

MATEUSZ GMITRUK

Firma.............................................................................................
Adres.............................................................................................
Osoba zgłaszająca..........................................................................
Departament/Dział.........................................................................
Telefon...........................................................................................
Adres mailowy................................................................................

Tel.: 22 648 89 56
Fax: 22 649 12 49
e-mail: mateusz.gmitruk@prestigeconferences.pl

UCZESTNICY:

1690 zł netto +23% vat do 11.09.2015
1890 zł netto +23% vat po 11.09.2015

Imię..............................................................................................
Nazwisko......................................................................................
Stanowisko...................................................................................
Departament/Dział.........................................................................
Telefon...........................................................................................
Adres mailowy................................................................................
Imię..............................................................................................
Nazwisko......................................................................................
Stanowisko...................................................................................
Departament/Dział.........................................................................
Telefon...........................................................................................
Adres mailowy................................................................................

PŁATNOŚĆ:
Dane do faktury:
Pełna nazwa firmy..........................................................................
Adres.............................................................................................
NIP................................................................................................

Pieczątka i podpis:

Key Account Manager

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY:

Termin płatności:
Płatność w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

DANE DO PRZELEWU:

Prestige Conferences Sp. z o.o.

ul. Dembego 30/5
02-796 Warszawa
NIP: 951 236 29 98
KRS: 0000446692
REGON: 146488132
numer rachunku bankowego:
22 1090 2835 0000 0001 2045 0554

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie pełnej odpłatności na konto
Prestige Conferences Sp. z o.o. przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji.
2. Opłata obejmuje udział w części merytorycznej, materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa
potwierdzenie udziału oraz fakturę pro-forma.
4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (fax, e-mail)
i potwierdzenia przez organizatora.
5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż
14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni
opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami
uczestnictwa.
7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie
pełnymi kosztami uczestnictwa.
8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby
w miejsce już zgłoszonej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania
szkolenia/konferencji z przyczyn niezależnych.
10. Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora i jego partnerów handlowych zawartych w formularzu danych
w celach marketingowych i organizacyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
handlowych od Organizatora jego partnerów handlowych.

