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Program Dzień I

PROGRAM, DZIEŃ I

9:00  Rejestracja i poranna kawa

9:30  Zmiany wprowadzane przez najnowszą 
Dyrektywę Konsumencką w procesie 
sprzedaży usług telekomunikacyjnych 
• umowy zawierane na odległość/poza 

lokalem w telekomunikacji
• szczegółowe warunki sprzedaży 

konsumenckiej
• warunki odstąpienia od umowy
• przyszła ustawa o prawie konsumenckim
dr Marlena Wach, radca prawny, Kancelaria 
Domański, Zakrzewski, Palinka

11:00  Przerwa kawowa

11:15  Problematyka kontroli rzeczywistej 
prędkości transferu – obowiązek 
informacyjny, badanie przepustowości 
łącza i gwarancje wobec klientów
• gwarancje prędkości transferu
• zasadność opłaty z okresu przerw 

w dostawie
• informowanie konsumenta o stopniu 

dostosowania infrastruktury sieciowej
• dokonywanie pomiarów i testy łącza
Artur Salbert, radca prawny, Kancelaria 
Wierzbowski Eversheds

12:15  Konsekwencje wymogu regulacji 
odpowiedzialności operatora za jakość 
rzeczy sprzedanej
• okres odpowiedzialności za jakość rzeczy 

sprzedanej

• efektywność mechanizmów dochodzenia 
roszczeń regresowych

• przywrócenie przepisów kodeksu cywilnego 
odnośnie rękojmi oraz gwarancji

• dostosowanie jakości do nadzoru UKE
• problemy występujące w procesie reklamacji
Bogdan Kaniuk, radca prawny, Kancelaria 
Pieróg&Partnerzy

13:30  Lunch

14:15  Jak się wystrzegać nieuczciwych 
praktyk telekomunikacyjnych?
• umowa, regulamin, cennik przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego – zgodność 
z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego 
oraz Kodeksu cywilnego

• kiedy postanowienia wzorca umownego 
mogą stanowić klauzule niedozwolone 

• dochodzenie roszczeń przed Sądem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
sytuacja stron postępowania przez SOKiK; 
rejestr klauzul niedozwolonych Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• postanowienia umowne wyłączające 
i ograniczające odpowiedzialność 

• pozyskiwanie klientów w procesie zmiany 
operatora 

Artur Piechocki, radca prawny, Kancelaria 
Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy

15:30  Zakończenie I dnia warsztatów
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Program Dzień II

PROGRAM, DZIEŃ II

9:00  Rejestracja i poranna kawa

9:30  Rozszerzenie obowiązku informacyjnego 
względem klienta w czasie sprzedaży 
oraz w czasie trwania usługi
• elementy umowy objęte obowiązkiem 

informacyjnym
• obowiązek przejrzystości w kształtowaniu 

umowy 
• komunikowanie się konsumenta z operatorem
• zarządzanie zmianą treści umowy
• obowiązek informacyjny w sprzedaży 

bezpośredniej oraz w sprzedaży on-line
• loterie i konkursy sms – korzystanie z usług 

o podwyższonej opłacie
• informowanie konsumentów odnośnie 

promocji
Dariusz Prymon, aplikant radcowski, 
Kancelaria Pieróg&Partnerzy

11:30  Przerwa kawowa

11:45  Rezygnowanie przez konsumenta z usługi 
w ujęciu najnowszych zmian prawnych
• okres obowiązywania umowy a rozpoczęcie 

świadczenia usług
• jednolity formularz odstąpienia od umowy 

i inne formy
• przesłanki do rozwiązania/wypowiedzenia 

umowy i trudności z tym związane
• proces przenoszenia numeru do nowego 

operatora w pre-paid i post-paid
• zmiana operatora i przeniesienie numeru: 

prawa abonenta, obowiązki przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego

Paweł Gruszecki, radca prawny, Kancelaria 
Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

13:00  Lunch

14:00  Jak chronić się skutecznie przed 
nieuczciwymi praktykami klientów? 
• nielegalny multiroom
• wywóz dekodera za granicę
• blokowanie urządzeń FCT – zasadność 

terminowania ruchu telekomunikacyjnego
Magdalena Mitas, adwokat, Kancelaria 
Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy

15:30  Zakończenie II dnia warsztatów 
i rozdanie certyfikatów

Każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat 

poświadczający 
udział w warsztatach.
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Informacje ogólne

 Telekomunikacja - Operatorzy Klientów Indywidualnych: Działy Sprzedaży, Reklamacji; Obsługi Klienta (stanowiska 
kierownicze); Prawne (osoby zajmujące się prawem telekomunikacyjnym oraz konsumenckim)

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

 Najnowsze zmiany w  prawie telekomunikacyjnym oraz w  prawie konsumenta mają decydujący wpływ na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce. Nadzór sprawowany przez organy administracji publicznej 
pod groźbą wysokich kar wymusza wprowadzenie nowych wymogów oraz rozszerzenie obowiązków. Różnorodność 
regulacji prawnych powoduje, że nowe realia dla branży telekomunikacyjnej są naznaczone wieloma problemami 
zarówno interpretacyjnymi, jak również technicznymi związanymi z krótkim czasem działania i brakiem wypracowanych 
procedur. Podczas dwudniowego warsztatu dowiedzą się Państwo o  sposobach radzenia sobie z  owymi trudnościami. 
W szczególności omówione zostaną praktyczne kwestie dotyczące umów, zapewnienia jakości, obowiązku informacyjnego 
wobec konsumentów oraz rezygnacji z  usług. Dzięki zdobytej wiedzy będą się mogli Państwo dynamicznie rozwijać, 
dostosowywać się sprawnie do nieoczekiwanych komplikacji oraz efektywnie budować markę swojej firmy. Warsztat jest 
doskonałą okazją do wymiany poglądów i podjęcia debaty z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią, 
jak sprawnie funkcjonować na szybko zmieniającym się rynku telekomunikacyjnym. 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 MM • Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem 
konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym.
Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji 
oraz IT, jak i  zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z  największymi 
firmami i  instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, 
Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel– Lucent, SES Astra, Huawei, 
Alvarion, TNS OBOP.

ORGANIZATOR:

Elżbieta Borowska
e-mail: e.borowska@mmcpolska.pl
tel. (22) 379 29 43

WIĘCEJ INFORMACJI:

Hotel Marriott 
Al. Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa

MIEJSCE WARSZTATÓW:
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PRELEGENCI

Artur Piechocki
Radca prawny, Of Counsel w kancelarii Kochański 
Zięba Rapala i Partnerzy. 
Specjalizuje się w prawie technologii informacyjnych oraz 
komunikacyjnych (ICT). Doradza klientom z sektora inter-
netowego i telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem usług telekomunikacyjnych, usług świadczonych 

drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen interne-
towych. Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci 
i Informacji (European Network and Information Security Agency - ENI-
SA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych 
osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności 
Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top 
Level Domain Registries (CENTR). Jest także uczestnikiem spotkań Mię-
dzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) oraz współpracownikiem 
Fundacji Bezpiecznej Cyberprzestrzeni.  Był członkiem Grupy Operato- 
rów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy 
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Współzałożyciel Sądu 
Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, którego pracom prze-
wodniczył oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbi-
trażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Wcześniej pracował 
jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Nauko-
wej i  Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr 
w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Autor kilkudziesięciu wy-
kładów w Polsce i zagranicą dotyczących prawa w nowych technologiach. ■

Artur Salbert 
Radca Prawnym w zespole prawa konkurencji 
Wierzbowski Eversheds.
Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorców działa-
jących w sektorach regulowanych. Ma duże doświadczenie 
w  doradzaniu w  sprawach dotyczących analizy kosztów, 
prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, ustalania cen 

i opłat. Jest między innymi zaangażowany w pomoc prawną dla spół-
ek z sektora telekomunikacyjnego dotyczącą postępowań administra-
cyjnych, postępowań przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, 
rozwiązywania sporów międzyoperatorskich, analizy rynków właści-
wych, kosztów usług detalicznych i dostępu telekomunikacyjnego, ofert 
ramowych, negocjacji w sprawie współpracy międzyoperatorskiej, due 
diligence spółek z sektora telekomunikacyjnego, umów IT, umów dys-
trybucyjnych, projektów cenników i  regulaminów. Przed dołączeniem 
do Kancelarii zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie telekomunika-
cji w czasie blisko pięcioletniej pracy w firmie telekomunikacyjnej świad-
czącej usługi w  sieci ruchomej. Jest również zaangażowany w  pomoc 
prawną z zakresu prawa konkurencji oraz rynku energetycznego. Artur 
jest autorem artykułów o tematyce związanej z rynkami regulowanymi 
oraz prelegentem na konferencjach. ■

Bogdan Kaniuk 
Radca prawny, Kancelaria Pieróg i Partnerzy
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego Specjalista z  zakresu prawa telekomu-
nikacyjnego, prawa IT, prawa konsumenckiego, prawa 
administracyjnego, prawa UE i  prawa cywilnego. Karierę 
zawodową rozpoczynał w  Urzędzie Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, gdzie zajmował się sektorem ubezpieczeniowym, ob-
rotem wierzytelnościami oraz prawem telekomunikacyjnym. Specja-
lizował się w analizie umów i regulaminów świadczenia usług. Prowa-
dził postępowania administracyjne przeciwko największym spółkom 
sektora telekomunikacyjnego. Następnie pracował w  Ministerstwie 
Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji) w  De-
partamencie Telekomunikacji gdzie zajmował się głównie legislacją. 
Brał m. in. udział w  pracach grup roboczych, na szczeblu krajowym  
oraz unijnym (m.in. grupa H.5 ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Infor-
macyjnego przy Radzie Unii Europejskiej) nad zmianami tzw. w pakiecie 
dyrektyw telekomunikacyjnych, w szczególności dyrektywie o usłudze  
powszechnej oraz dyrektywie o prywatności (ePrivacy), a następnie 
brał udział w początkowym etapie prac legislacyjnych mających na celu 
wdrożenie tych zmian do polskiego prawa - ze szczególnym uwzględnie-
niem regulacji określających zakres uprawnień abonenckich. Od ponad 
dwóch lat związany z Kancelarią Pieróg & Partnerzy, gdzie kieruje prak-
tyką TMT w szczególności odpowiada za przygotowywanie analiz i opinii 
prawnych, jak również weryfikowanie lub przygotowywanie projektów 
umów (w tym regulaminów i cenników) dotyczących m.in.: świadczenia 
usług telekomunikacyjnych abonentom, wdrożenia systemów IT, budo-
wy infrastruktury telekomunikacyjnej, współpracy międzyoperatorskiej. 
Poza stricte prawem telekomunikacyjnym zajmuje się również prawem 
Internetu, w szczególności zagadnieniami e-commerce, ochroną da-
nych osobowych, ochroną baz danych, prawem autorskim. ■

Dariusz Prymon 
Aplikant radcowski, Kancelaria Pieróg i Partnerzy
Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W Kancelarii JTP specjalizuje się w  prawie 
telekomunikacyjnym i prawie administracyjnym, zajmuje 
się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorcy teleko-

munikacyjnego a w szczególności doradzaniem w zakresie zawierania 
umów z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Praktykę zawodową roz-
poczynał w warszawskiej kancelarii prowadzącej obsługę prawną dużego  
operatora telekomunikacyjnego. W tym okresie zajmował się sporzą-
dzaniem, weryfikacją i opiniowaniem umów międzyoperatorskich a tak-
że umów dotyczących dostarczania treści do serwisów multimedialnych 
oraz regulaminów konkursów i akcji promocyjnych. W ramach ogólnej 
obsługi prawnej klientów Kancelarii prowadził również sprawy sądowe. 
Następnie pracował jako asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym 
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do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy. Później przez kilka lat praktykował w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjne-
go. W tym czasie prowadził postępowania administracyjne w zakresie 
dostępu telekomunikacyjnego m.in. dotyczące zatwierdzania zmiany 
ofert ramowych Telekomunikacji Polskiej (ROI, SOR, BSA) oraz rozstrzy-
gania sporów międzyoperatorskich. Reprezentował Urząd na licznych 
konferencjach, debatach i  spotkaniach z  operatorami. Przy realizacji 
zlecanych projektów współpracował z Ministerstwem Infrastruktury, in-
stytucjami UE oraz regulatorami europejskimi. Jako prawnik brał udział 
w sporządzaniu dokumentacji i stanowisk merytorycznych do środków 
zaskarżenia w  postępowaniach sądowo-administracyjnych, uczestni-
czył również w  rozprawach sadowych przed WSA i  NSA. Posiada do-
świadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu telekomunikacji i prawa 
telekomunikacyjnego w Polsce i zagranicą – prowadził m.in. w Kijowie 
szkolenia dla Państwowej Komisji Regulacji Łączności Ukrainy dotyczące 
rachunkowości regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej. ■

Magdalena Mitas
Adwokat, Partner w kancelarii Kochański Zięba 
Rapala i Partnerzy. 
Kieruje Praktyką Prawa Energetycznego. Doradza we 
wszystkich kwestiach związanych z  rozpoczęciem i  pro-
wadzeniem inwestycji z dziedziny energii konwencjonal-
nej i odnawialnej, w tym między innymi: farm wiatrowych, 

biogazu, elektrowni węglowych i koksowni. Przeprowadza audyty due 
diligence inwestycji obejmujące m. in. zabezpieczenia praw do gruntu. 
Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, umowy 
o sprzedaży energii. Świadczy doradztwo z zakresu ochrony środowi-
ska, związanych z nią postępowań przed organami administracji i  są-
dami. Reprezentuje klientów w  postępowaniach przed Regionalnymi 
Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem Urzędu Regu-
lacji Energetyki, w  sprawach dotyczących między innymi zezwoleń na 
prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw energetycznych oraz 
kwestii dotyczących sprzedaży energii. Pomaga klientom w  zakresie 
postępowań administracyjnych związanych z procesem realizacji inwe-
stycji energetycznych. Doradza także w zakresie polskiego i wspólnoto-
wego prawa konkurencji w sprawach dotyczących praktyk zwalczania 
nieuczciwej konkurencji. Posiada również doświadczenie w prowadze-
niu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ■

gospodarczego oraz prawa konkurencji. Przed dołączeniem do Praktyki 
IP & TMT kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dr Marlena Wach była 
szefem praktyki telekomunikacji, technologii i mediów oraz transakcji 
handlowych w  dwóch międzynarodowych kancelariach prawniczych. 
Ponadto, ponad siedem lat pracowała dla jednego z największych na 
rynku operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Od września do grud-
nia 2010 r. dr Marlena Wach była w Komisji Europejskiej w Departamen-
cie Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, zajmując się aktualnymi 
kwestiami w telekomunikacji m.in. regulacjami roamingu, usługami po-
wszechnymi czy Europejską Agendą Cyfrową. Dr Marlena Wach jest ab-
solwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  
Jest także adiunktem na Wydziale Prawa i  Nauk Społecznych Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. ■

Paweł Gruszecki 
Radca Prawny w departamencie Technologie Media 
Telekomunikacja Kancelarii Prawnej Traple Konarski 
Podrecki i Wspólnicy Sp. j.
Radca Prawny w departamencie Technologie Media Tele-
komunikacja Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki 
i  Wspólnicy Sp. j., w  ramach którego jest odpowiedzial-

ny za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych 
oraz serwisów internetowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizowanych przez Instytut 
Prawa Własności Intelektualnej UJ Studiów Podyplomowych z zakresu 
Prawa autorskiego, wydawniczego i  prasowego. Wykładowca na pro-
wadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i  Informatyki Stosowanej 
UJ oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Międzywydzia-
łowych Studiach podyplomowych pt. „Społeczeństwo Informacyjne. 
Inteligentne Miasto.” oraz prowadzonych przez Wyższą Szkołę Handlu 
i Prawa w Warszawie Studiach podyplomowych pt. „E-marketing”. Eks-
pert Związku Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising 
Bureau Polska (IAB Polska) m.in. w trakcie prac legislacyjnych w zakresie 
implementacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz 
nowelizacji Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Autor licznych publikacji 
popularnonaukowych z zakresu nowych mediów. Specjalizuje się w pra-
wie mediów elektronicznych, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie 
konsumenckim. ■

Dr Marlena Wach
Senior Associate, Radca prawny, Kancelaria Prawna 
Domański Zakrzewski Palinka
Specjalizuje się w  doradztwie dotyczącym telekomuni-
kacji, mediów, technologii, własności intelektualnej, pra-
wa internetu, ochrony danych osobowych, e-commerce 
oraz IT. Doradza w  zakresie regulacji, prawa cywilnego,  
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ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

data i podpis pieczątka firmy

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
–  1 995 zł + 23% VAT w przypadku   

pisemnego zgłoszenia do 4 października 2013 r.,
–  2 395 zł + 23% VAT do 18 października 2013 r.
–  2 795 zł + 23% VAT po 18 października 2013 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące 
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące 
na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 18 października 2013 r. 
obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 18 października 2013 r. 
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi 
kosztami udziału.

10.  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach 
może wziąć udział inny pracownik firmy pod 
warunkiem przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod pocztowy Miasto

Telefon Fax

Warunki uczestnictwa

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach „Prawo konsumenckie w telekomunikacji - aktualne problemy oraz 
implementacja najnowszych zmian prawnych”, termin: 13–14 listopada 2013 r.
Cena 1 995 zł + 23% VAT – do 4 października 2013 r.
Cena 2 395 zł + 23% VAT – do 18 października 2013 r.
Cena 2 795 zł + 23% VAT – po 18 października 2013 r..
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie 
o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA

TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

Pełna nazwa firmy

Oddział / dział firmy / z dopiskiem

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy Miasto

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy

Ulica

i posiada numer NIP

Kod pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?

prasa ..............................................................................................................

TV ...................................................................................................................

internet ........................................................................................................

newsletter ...................................................................................................

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem

inne (jakie?) ................................................................................................

Usługi świadczone dla pracowników 
samorządu, które spełniają 2 warunki :
1. Usługi mające charakter kształcenia 

zawodowego dla uczestnika 
2. Finansowane co najmniej  

w 70% ze środków publicznych są 
zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. 
Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych 
warunków proszę załączyć 
oświadczenie potwierdzające 
spełnienie powyższych warunków.

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na 
konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej 
MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji  
i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów 
MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences 
oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej 
dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

13–14 listopada 2013 r.
Hotel Marriott, Warszawa
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