
                 ORGANIZATORZY:                                                                      PARTNER TECHNOLOGICZNY: 
 
 
 
 
 
 

 

COMPLIANCE W RZECZYWISTOŚCI CYFROWEJ 
 

Środa, 16 maja 2018 r., godz. 10:00 – 15:30 

Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa 
(wejście od ul. Matejki 4) 

 
 
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna  

 
 

10:30 – 10:35 Otwarcie konferencji 
 

   Danuta Pajewska, radca prawny, partner, Wardyński i Wspólnicy 
                            dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
  
 

10:35 – 11:35 Wprowadzenie – zmiany technologiczne a cyberbezpieczeństwo, co można  
                          elektronicznie, a co na papierze, co to jest elektroniczna tożsamość 
                           

                            Łukasz Lasek, adwokat, partner, Wardyński i Wspólnicy 
                            Marcin Pietkiewicz, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 
                            Krzysztof Wojdyło, adwokat, wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 
 

11:35 – 12:00 Przerwa kawowa 
 
 

12:00 – 14:00 Cyberbezpieczeństwo prawne – studium przypadków 
 

                            Łukasz Lasek, adwokat, partner, Wardyński i Wspólnicy 
                            Marcin Pietkiewicz, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy 
                            Krzysztof Wojdyło, adwokat, wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 
 

14:00 – 14:25 Możliwości ubezpieczenia ryzyk związanych z cyber(nie)bezpieczeństwem 
 

                            dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Monika Kosman, dyrektor działu ubezpieczeń majątkowych, IRCA 
         
 

14:25 – 15:30 Lunch 



 
 
 
 

STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH (SEG) 

 
Prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów 
wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących  
w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej 
rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.  
 
Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie 
wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław 
Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów,  
do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie 
zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. 
Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.  
 
Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów 
krajowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą 
działań regulacyjnych i edukacyjnych. 
 
Więcej informacji: www.seg.org.pl  
 
 
 

 
 
O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY 
 
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych 
kancelarii prawnych w Polsce.  
 
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę 
obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.  
 
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki 
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami  
i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.  
 
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców 
(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych 
publikacji i opracowań.  
 
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, 
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.  
 
Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.  
 

wardynski.com.pl 
 

codozasady.pl 
 

newtech.law 
 

http://www.seg.org.pl/
http://codozasady.pl/
http://www.newtech.law/pl


 
 

UNICOMP-WZA 
 
Spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych technologicznie, 
nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju głosowań, 
badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają na rynek 
rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań  
na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję  
w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat 
produktów zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk  
i reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych oraz w kilkuset systemach informatycznych 
badających poziom wiedzy określonych grup społecznych. 
 
Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu 
głosowań i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających 
unikalne i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne  
i platformy sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem 
których jest głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po 
bardzo skomplikowane, zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące  
i przetwarzające bardzo złożone dane. Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform 
programowych i sprzętowych i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników 
spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie 
działalności. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, opracowanymi na bazie wieloletnich  
i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek przypadkowości w toku 
realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo wysokim statusie  
w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na bardzo wysoki 
standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług. 
 
Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl  
 

http://www.unicomp-wza.pl/
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