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Formularz
zgłoszeniowy
Udziału
w Kongresie
5-6 marca 2019
roku / HOTEL
WARSZAWIANKA,
JACHRANKA
5-6 MARCA 2019 roku / HOTEL WARSZAWIANKA W JACHRANCE

Formularz zgłoszeniowy
WyŚlij
Formularz
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DOSTĘPNY JEST NA STRONIE STOWARZYSZENIA
udziału
w Kongresie
http://seg.org.pl/pl/x-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Zgłoszenie uczestnika
Imię .. ........................................................................................

Nazwisko ........................................................................................................................

Stanowisko . . .....................................................................................................................

Mobile ......................................................................................

Firma ...............................................................................................................................

NIP ...........................................................................................

Adres firmy . . ............................................................................................................................

E-mail . . ..........................................................................

Nr tel .............................................................

Ticker ............................................................................

Nr fax .......................................................

Czy spółka należy do SEG?
Tak

Nie

› Spółki nienależące do SEG: 2900 PLN netto/osoba (cena nie zawiera kosztu noclegu)

Formularz dotyczy jednej osoby. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 12.02.2019 r.
i odesłanie go klikając „wyślij formularz” w prawym górnym rogu, bądź przesłanie na numer faksu 22 892 90 91 do dnia 12.02.2019 r.
Rezerwacja pokoju w hotelu Warszawianka w Jachrance po preferencyjnych cenach możliwa jest do dnia 12.02.2019 r.
W sprawie kongresu

W sprawie członkostwa w SEG

prosimy o kontakt z p. Agatą Bednarczyk

prosimy o kontakt z p. Magdaleną Cieciurą

tel. 22 692 49 45 \ mob. 501 188 438 \ e-mail: kongres@seg.org.pl

tel. 22 826 26 89 \ mob. 512 588 425 \ e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z udziałem w konferencji (dalej: „Dane”) jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą
w Warszawie ul. Nowy Świat 35/5A (00-029) (dalej „Administrator”).
2. Dane będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawach związanych z konferencją:
- przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji;
- wpisanie na listę uczestników konferencji, na podstawie której wystawiane będą certyfikaty i zaświadczenia udziału w konferencji.
3. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do bycia uczestnikiem konferencji (ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wpisania na listę
uczestników konferencji).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (dalej SEG) w celu otrzymywania informacji marketingowej pochodzącej
od SEG, jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych przez SEG, newslettera SEG, informacji o organizowanych przez SEG wydarzeniach oraz innych
informacji dotyczących funkcjonowania spółek giełdowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883; dalej: Ustawa) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w tym celu na otrzymywanie informacji handlowej na mój adres poczty
elektronicznej (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2017 poz. 1219).
SEG informuje, iż:
•

podanie danych dla celów wskazanych powyżej jest dobrowolne i bezterminowe;

•

podane dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu (o ile został udostępniony) przetwarzane będą wyłącznie przez okres
niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz że dane osobowe zostaną usunięte z baz danych SEG niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej;

•

osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od SEG zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

•

istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SEG w każdej chwili poprzez kliknięcie w podany w wysłanej wiadomości link rezygnacji oraz że
wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

•

cofnięcie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podejmowanie przez SEG działań związanych z realizacją celów przetwarzania, w tym
z dystrybucją newsletterów i innych informacji drogą elektroniczną;

•

udostępnione dane osobowe podlegać będą profilowaniu w ramach działalności prowadzonej przez SEG, dla realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, nie będą
jednak podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji;

•

istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w Ustawie i RODO.
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Proszę o rezerwację pokoju w Hotelu Warszawianka w terminie 5-6 marca 2019 r.

Tak

Nie

Czy będzie Pani/Pan korzystać z dojazdu organizowanego przez SEG?

Tak

Nie

Czy będzie Pani/Pan uczestniczyć w Wieczorze Ostatkowym w dniu 5 marca 2019 r.?

Tak

Nie

Czy będzie Pani/Pan uczestniczyć w lunchu w dniu 6 marca 2019 r.?

Tak

Nie

Czy będzie Pani/Pan uczestniczyć w dyskusji panelowej w dniu 6 marca 2019 r. w godz. 13:30-15:00?

Tak

Nie

››
››

Cena pokoju jednoosobowego Superior ze śniadaniem wynosi

282,41 PLN + 8% VAT (305 PLN brutto)

Cena pokoju jednoosobowego Business Class ze śniadaniem wynosi

314,82 PLN + 8% VAT (340 PLN brutto)

Możliwość wyboru standardu w miarę wolnych miejsc, zależna jest od kolejności zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i trwa do godz. 12.00
dnia następnego. Wcześniejsza dostępność pokoi w miarę wolnych miejsc. Organizator oferuje również bezpieczne miejsce do przechowywania bagażu.

Płatność
Opłata za hotel:
Przelew na rachunek hotelu SGB Bank S.A. PL 68 1610 1351 2110 6101 0298 0002
prosimy podać w tytule wpłaty: „Imię i Nazwisko oraz X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG 5-6.03.2019 r.”
Jednocześnie zostałem/łam poinformowany/a o braku możliwości zwrotu wpłaconych środków w przypadku rezygnacji z noclegu po dniu 12.02.2019 r.

W której grupie będzie Pani/Pan uczestniczyć
podczas warsztatów tematycznych?*
Proszę zaznaczyć dwie grupy. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdą Państwo na www.seg.org.pl.
Grupa I
		
Grupa II

Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A
Mateusz Rogoziński, Partner, Adwokat, CRIDO Legal

Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną

		Piotr Jaśkiewicz, Adwokat, Senior Associate, Baker McKenzie

		

Grupa III 	Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
za czyn zabroniony

		Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG Legal
		
Arkadiusz Górski, Aplikant Adwokacki & Associate, KMG Legal
		Łukasz Świątek, Aplikant Adwokacki & Associate, KMG Legal

		

Grupa IV 	Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną
- między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym
Lena Marcinoska, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Anna Pompe, Wspólnik, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

		
		

Grupa V 	Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio
Julia Trzmielewska, Aplikantka Radcowska, GESSEL
Michał Szutenbach, Adwokat, GESSEL

		
		

		

Grupa VI 	Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych
- ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych

		
Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, JARA DRAPAŁA & PARTNERS
		Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, JARA DRAPAŁA & PARTNERS
		
Magdalena Zasiewska, Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Grupa VII

Grupa VII Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

		Paweł Cholewiński, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości, Kochański i Partnerzy
		
Paweł Mardas, Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy
* Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl
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