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JEŻELI JESTEŚ

• Dyrektorem Managerem ds. Rekrutacji
• Rekruterem
• Headhunterem
• Dyrektorem, Managerem HR
• HR Biznes Partnerem
• Osobą odpowiedzialną za rekrutację  
 w swojej organizacji

DOŁĄCZ DO NAS!

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO 
RECRUITMENT TRENDS 2019?

• Agenda powstała w oparciu o badanie    
 potrzeb osób zajmujących się rekrutacją   
 – to Wy stworzyliście program tego    
 spotkania (wszystkie tematy zostały    
 wyłonione w drodze badania ankietowego   
 osób zajmujących się rekrutacją)!

• Przedstawimy bardzo ciekawe studia    
 przypadków – zobacz, jak radzą sobie    
 inni, zainspiruj się!

• Zaangażujemy Cię i wesprzemy    
 w tworzeniu nowej strategii dla Twojej    
 organizacji podczas dwóch interaktywnych   
 warsztatów!

• Od pierwszych minut stworzymy atmosferę   
 sprzyjająca rozmowom, nawiązywaniu    
 nowych znajomości, sprzyjającą rozwojowi!

• A na koniec… wręczymy certyfikat, który   
 nie tylko potwierdzi Twój wkład tworzenie   
 społeczności rekruterów w Polsce, ale również   
 potwierdzi zdobyte umiejętności!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze mną. 

Z chęcią na nie odpowiem! 

Jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail:  

rafal.szary@infor.pl 
oraz telefonem: 22 212 12 29.

Drogi Rekruterze, 
co stanowi dla Ciebie największe wyzwanie w pracy? 
Jak radzisz sobie z codziennymi obowiązkami? 
Gdzie szukasz nowych rozwiązań? Czy podobnie 
jak my, widzisz zachodzące na rynku zmiany? Czy 
dostrzegasz potrzebę zmian w procesie rekrutacji? 
Czy zauważasz, że rekrutacja to pojęcie, które 
nie oznacza już krótkiego procesu – ogłoszenie 
– rozmowa – decyzja? Czy podobnie jak wielu 
ekspertów zauważasz, jak duże znaczenie na Twoją 
pracę ma budowanie marki pracodawcy, ale również 
wszystkie działania mające na celu wdrożenie 
nowych pracowników i budowanie zaangażowania już 
obecnych? Czy wiesz, że…

 Takich pytań moglibyśmy zadać Ci bardzo 
wiele. Ty z kolei z całą pewnością jesteś w stanie 
zadać ich znacznie więcej. Zapraszamy Cię, dołącz 
do spotkania stworzonego dla osób zajmujących 
się rekrutacją oraz osób zarządzających działami 
rekrutacji. Recruitment Trends 2019 to spotkanie ludzi 
ciekawych nowych rozwiązań, pomysłów, to sposób 
na zdobycie nowych umiejętności, zainspirowanie się 
dobrymi praktykami sprawdzonymi w innych firmach, 
ale również okazja, by podzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniem.
 Zapraszamy Cię do świata rekrutacji, w którym 
podczas dwóch dni spotkasz wielu pasjonatów 
i ludzi zaangażowanych w ten temat. Każdego 
dnia zaprosimy Cię do 4 inspirujących wystąpień, 
podczas których dajemy Ci niepowtarzalną okazję 
do wysłuchania znakomitych praktyków, ale również 
możliwość aktywnego udziału w każdej z prelekcji. 
Następnie, każdego z dwóch dni weźmiesz udział 
w interaktywnych warsztatach – wspólnie zbudujmy 
strategię employer brandingu i candidate experience.
 To wyłącznie wstęp do tego, co czeka nas 
podczas Recruitment Trends 2019. Gorąco zachęcam 
Cię do zapoznania się ze szczegółowym programem 
wydarzenia. Czekamy na Ciebie już w styczniu 2019. 

Do zobaczenia!
Rafał Szary, Menedżer Projektu



Dzień 1: 23 stycznia 2018

8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I POWITALNA KAWA

9.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I POWITANIE GOŚCI
Rafał Szary, Menedżer Projektów, Ideoria Sp. z o.o.

9.10 MARKA REKRUTERA – JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ WIARYGODNOŚCIĄ I SILNĄ 
MARKĄ OSOBISTĄ NA TRUDNYM RYNKU?

• Profesjonalna ścieżka rozwoju rekrutera
• Kolejne studia czy doświadczenie? Wsparcie mentora na wagę złota!
• Po co i jak budować markę w rekrutacji i dlaczego ma ona tak wielkie znaczenie?

Joanna Malinowska-Parzydło, Chief Visionary Officer, Younicorn Sp. z o.o.

10.00 SKUTECZNA REKRUTACJA W WYMIARZE JAKOŚCIOWYM. ROLA I ZNACZENIE RELACJI 
Z KANDYDATAMI I KLIENTAMI ORAZ WARTOŚĆ INFORMACJI ZWROTNEJ.

• Gdzie podziali się ci wszyscy kandydaci?
• Sztuka tworzenia pozytywnych relacji z kandydatami i klientami
• Znaczenie wizerunku pracodawcy i rola marketingu rekrutacyjnego
• Kto i dlaczego potrzebuje informacji zwrotnej
• Nowoczesna technologia w służbie rekrutacji – trendy na rok 2019

Leszek Kurycyn, Managing Director, Jobhouse Sp. z o.o.

10.50 PRZERWA NA KAWĘ

11.10 NOWE OBLICZE PROCESU REKRUTACJI W CZASACH RYNKU PRACOWNIKA
• Jak skutecznie zwrócić uwagę kandydata na naszą firmę?
• Wzajemne zrozumienie – rzecz o tym, jak rozumieć potrzeby kandydata i jak przedstawić naszą ofertę.
• Dawno, dawno temu… dlaczego dawne przyzwyczajenia nie wrócą i jaką obrać strategię, by była ona skuteczna?

Beata Wrzosek, HR Director Poland Baltics, Jacobs Douwe Egberts

12.00 KOSZTY REKRUTACJI 
• Co i jak mierzyć?
• Czy skuteczna rekrutacja musi być droga?
• Jak zwiększyć efektywność procesu rekrutacji?

Justyna Chmielewska, Business Manager w Hays Poland, Agnieszka Kolenda – Executive Director w Hays Poland

12.50 PRZERWA NA LUNCH

13.40 WARSZTATY: Candidate Experience – Budowanie pozytywnych doświadczeń kandydatów w procesach  
   rekrutacyjnych

Rynek pracownika z jakim mamy do czynienia w Polsce w ostatnich latach skłania firmy do znaczącego zwiększenia 
swojej aktywności w obszarze budowania wizerunku dobrego pracodawcy oraz dostarczania kandydatom wyjątkowych 
doświadczeń w procesach rekrutacji, aby zwyciężyć w toczącej się bitwie o najlepszych!
Jednym z kluczowych wniosków z badania prowadzonego przez firmę eRecruiter w 2017 jest, fakt że przeszło 1/3 
kandydatów jeśli doświadczy czegoś negatywnego w procesie rekrutacji już nigdy więcej nie zaaplikuje do danej 
firmy, a podobna pula ankietowanych chętnie podzieli się tymi doświadczeniami ze znajomymi. Natomiast pozytywne 
doświadczenia własne w procesie rekrutacji stanowią kluczowy czynnik wyboru marki przez prawie połowę ankietowanych, 
a dla 42% istotna jest także opinia znajomych o marce pracodawcy. Jaką firmę stać na utratę 1/3 kandydatów? Która firma 
nie chciałaby być jak najczęściej rekomendowana jako wyjątkowe miejsce pracy?

Podczas naszych warsztatów:

• Zaprosimy do dyskusji i pracy w podgrupach związanej z zaangażowaniem kandydatów i kształtowaniem ich   
 pozytywnego doświadczenia
• Przedstawimy wyjątkowe case study realizowane przez naszą firmę dla klienta PwC – projekt rekrutacji nowej generacji  
 Nanoshadow, który otrzymał liczne nagrody w konkursach EB
• Zaangażujemy uczestników w autorską grę opartą o tablety, którą wykorzystujemy w wydarzeniach rekrutacyjnych
Bartek Wrzosek, Managing Director, DEVELOR Polska Sp. z o.o.

16.40 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

Program



Program

Dzień 2: 24 stycznia 2018

8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I POWITALNA KAWA

9.00 ONBOARDING I JEGO ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU IDEALNEGO MIEJSCA PRACY

• Jaki zawiązek ma onborading z rekrutacją?
• Znaczenie procesu onboardingu w budowaniu marki pracodawcy
• Jak pogodzić oczekiwania pracowników z możliwościami organizacji – czyli rzecz o równowadze     
 w procesie onboardingu

Magdalena Brzus, Kierownik Wydziału Rozwoju i Employer Brandingu, Nest Bank SA

9.50 IKEA SZUKA LUDZI A NIE CV- rewolucja w rekrutacji czy spójność z misją i wartościami firmy?

• Od czego zaczęliśmy?
• Kogo szukamy?

• Jak to robimy?

Edyta Gradkowska, Manager Twojego Studia Pracy, IKEA Retail

10.40 PRZERWA NA KAWĘ

11.00 JAK RADZĄ SOBIE Z PERSWAZJĄ REKRUTERZY, A JAK KANDYDACI? CZY SZTUKA   
 PERSWAZJI TO MANIPULACJA?

• Ludzie potrzebują ludzi. Dynamika interakcji pomiędzy ludźmi
• Ludzie wykorzystują ludzi. Kto kogo? Czy wszyscy wszystkich? Każdy Każdego?
• Przynależność i Odrębność. Wspólne potrzeby. Doświadczanie więzi z innymi, a wywieranie wpływu
• Kształcenie złudnych wrażeń
• Figle argumentacji, w trakcie wywierania wpływu na innych
• Dysponenci strachu – wykorzystanie lęku przed nieznanym dla osiągnięcia rezultatu

• Hormon story – uprowadzenie emocjonalne i co nami steruje?

Tomasz Czyż, Ekspert w zakresie przywództwa, Hancock Training

11.50 JAK CIE WIDZĄ… TAK REKRUTUJESZ

• Rola budowania personal brandingu oraz employer brandingu
• Jakie efekty można osiągać w rekrutacji będąc rozpoznawalną marką osobistą oraz wykorzystując    
 strategię employee advocancy
• Obawy ze strony pracowników oraz firm w kontekście pokazywania swojej twarzy w mediach     

 społecznościach – jak przekonać ich, że warto

Maciej Stęga, (HR&EB Freelancer), twórca WebskiHR

12.40 PRZERWA NA LUNCH

13.30 WARSZTATY: Jak stworzyć od podstaw dobrą strategię employer branding?

• Czym jest a czym nie jest strategia EB i czy każda firma powinna ją mieć?
• Od projektowania doświadczeń do projektowania strategicznych działań wizerunkowych
• Jak stworzyć EVP, czyli tajemnica wiarygodności marki pracodawcy
• Strategiczna egzekucja marki pracodawcy – o poszukiwaniu nisz oraz sile obrazu i historii

• Sesja pytań i odpowiedzi – miejsce na wszelkie pytania i wątpliwości na temat strategii EB
Monika Kantowicz-Gdańska, Konsultant, projektant badań opinii pracowników oraz programów rozwojowych, certyfikowany 

trener, audytor, MKG Consulting

16.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM



Prelegenci

Joanna Malinowska-Parzydło  
Chief Visionary Officer, Younicorn Sp. z o.o.

Doświadczony praktyk biznesu. Doradca zarządzających w zakresie kapitału 
intelektualnego, marki, strategii komunikacji, budowania kultur wokół wartości i rozwijania 
marki przywództwa. Architekt marki zarządów, zespołów oraz marki kobiecego 
przywództwa oraz firmowych programów mentoringowych. Wieloletnia dyrektor komunikacji 
i HR w koncernach medialnych m.in. w Rzeczpospolitej i Grupie TVN. Prekursorka zarządzania 
reputacją i silną marką osobistą w Polsce. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka książki „Jesteś marką. Jak 
odnieść sukces i pozostać sobą”. Pomysłodawca i lider think tanku HR Influencers. Wykładowca MBA. Mama 
Janka i Olka. 

Leszek Kurycyn  
Managing Director, Jobhouse Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz INSEAD 
Business School Senior Executive Program. Posiada ugruntowane doświadczenie 
zawodowe w organizacji i rozwoju przedsięwzięć komercyjnych, a w szczególności 
w obszarach tworzenia i zarządzania strukturami rozproszonymi. Współtworzył 
i uczestniczył w realizacji wielu międzynarodowych projektów w zakresie transformacji 
strategicznych, fuzji i przejęć oraz wdrażania inicjatyw podnoszących sprawność organizacyjną 
firm. Autor programów szkoleniowych w zakresie doskonalenia umiejętności sprzedażowych, negocjacji 
handlowych i umiejętności komunikacyjnych. W roku 2004 podjął pracę w ManpowerGroup będąc 
odpowiedzialnym za rozwój firmy na rynku polskim oraz w Rumunii. W ramach Grupy wprowadził na rynek 
markę Experis. Z początkiem 2012 roku dołączył do firmy Randstad Polska, gdzie objął stanowisko 
Dyrektora Operacyjnego – Członka Zarządu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Spółki 
Jobhouse, dostarczającej udoskonalone rozwiązania w zakresie rekrutacji i outsourcingu kadr oraz 
konsultingu HR. Ekspert rynku pracy, z branżą doradztwa personalnego związany od 18 lat.

Beata Wrzosek 
HR Director Poland Baltics, Jacobs Douwe Egberts

Obecnie Dyrektor HR Poland Baltics w Jacobs Douwe Egberts. Doświadczony praktyk 
w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Od wielu lat odpowiada za zarządzanie 
działami HR. Tworzyła strategie Employer Branding, odpowiadała za zarządzanie 
talentami i tworzenie ścieżek rozwoju pracowników. Od wielu lat odpowiada za rekrutację 
pracowników. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Danone oraz Żywiec Zdrój. 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i SGH.



Prelegenci

Agnieszka Kolenda
Executive Director w Hays Poland

Ekspert Hays Poland z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji, 
zarządzania projektami i różnorodnymi zespołami. Od ponad 5 lat związania z Hays 
Poland. Obecnie jako Executive Director odpowiada za region Polski południowej 
i zachodniej. Zarządza pracą konsultantów realizujących procesy rekrutacyjne 
na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w obszarach Sales & Marketing, Senior 
Finance, Accountancy & Finance, Engineering, Business Services oraz IT & Telecoms w Krakowie, 
Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno na stanowiskach 
kierowniczych w rekrutacji i zarządzaniu sprzedażą, jak również w branży doradztwa personalnego. 
Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w zakresie zarządzania finansami na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach oraz studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Justyna Chmielewska
Business Manager w Hays Poland

Ekspertka Hays Poland. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w rekrutacji i sprzedaży 
usług HR. Doświadczenia zdobywała realizując wymagające projekty rekrutacyjne 
na stanowiska specjalistów oraz menedżerów w obszarze finansów, a także 
rozwijając zespół Senior Finance w południowej Polsce (województwa: śląskie, 
małopolskie, opolskie, podkarpackie). Obecnie jako Business Manager odpowiada 
za zespoły realizujące projekty rekrutacyjne na stanowiska menedżerskie oraz specjalistyczne 
w obszarze finansów, sprzedaży, marketingu, HR, prawa oraz wsparcia administracyjnego. Jednocześnie 
samodzielnie prowadzi projekty rekrutacyjne na najwyższe stanowiska w obszarze finansów oraz HR.

Bartek Wrzosek  
Managing Director, DEVELOR Polska Sp. z o.o.
Dyrektor zarządzający Develor Polska firmy będącej częścią jednej z najszybciej 
rozwijających się w Europie sieci firm doradczo-szkoleniowych Develor International, 
która specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań w obszarze Customer, 
Candidate i Employee Experience. Bartek posiada ponad 20 lat praktyki na rynku 
szkoleniowo-doradczym i bogate doświadczenie w obszarze tworzenia oraz realizacji 
programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej oraz sił sprzedaży i obsługi klienta. 
Ma na koncie kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-doradczych jako Lider Projektu – 
od wsparcia wdrożeń standardów sprzedaży po restrukturyzacje i fuzje. Jego specjalnością są programy 
rozwoju kadry managerskiej i projekty ukierunkowane na poprawę zaangażowania pracowników 
i kandydatów do pracy w firmach w regionie CEE. Realizując projekty Bartek wykorzystuje swoje bogate 

doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający dla lepszego zrozumienia tematyki przez uczestników. 
Swoim klientom oferuje praktyczną wiedzę, gwarancję mierzalnych rezultatów prowadzonych 

działań oraz szczyptę dobrego humoru w relacjach biznesowych. Prywatnie ojciec 
dwóch synów pasjonat gier, sportu, oraz gotowania.



Prelegenci

Magdalena Brzus  
Kierownik Wydziału Rozwoju i Employer Brandingu, Nest Bank SA

Jest praktykiem zarządzania kapitałem ludzkim, kieruje Wydziałem Rozwoju i Employer 
Brandingu w Nest Banku. Zawodowo zajmuje się budowaniem marki pracodawcy, 
rozwojem pracowników i kreowaniem idealnego miejsca pracy. Przez wiele lat była 
wychowawcą, głównie w środowisku harcerskim, prowadziła wiele zajęć i korepetycji dla 
młodzieży. Obecnie jest także wykładowcą akademickim w Zakładzie Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk oraz doktorantką na Wydziale Nauk o Zarządzaniu 
i Bezpieczeństwie SAN.

Edyta Gradkowska  
Manager Twojego Studia Pracy, IKEA Retail

Zafascynowana spotkaniem z drugim człowiekiem i ułatwiania mu odnajdowania siebie 
w sytuacjach niekomfortowych, aby miał dostęp do swoich zasobów i wykorzystał 
zdarzenie do poznania siebie i swoich możliwości. Głęboko przekonana do wspólnej 
pracy i współtworzenia, wierzy siłę synergii. Ponad 20 lat doświadczenia w branży 
retailowej w różnych obszarach HR, 13 lat w IKEA – zaczynała jako Deputy a potem 
Country HR Manager, następnie prowadziła różne projekty w obszarze HR, w tym osobiste:), 
od roku współkreator i manager Twojego Studia Pracy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów 
podyplomowych w zakresie Zarządzania Ludźmi na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.

Tomasz Czyż  
Ekspert w zakresie przywództwa, Hancock Training

Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa. Jeden z prekursorów grywalizacji 
wykorzystywanej w rozwoju kompetencji managerskich. Trener, konsultant, doradca 
zarządów, manager, psycholog specjalizujący się w prowadzeniu mentoringu wyższej kadry 
zarządzającej. Autor wielu narzędzi i programów szkoleń z zakresu modelowania kultury 
organizacyjnej, zarządzania zespołami, negocjacji, sprzedaży, windykacji, obsługi klienta, 
prezentacji i wystąpień publicznych, a także psychologii marketingu politycznego. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał pracując jako manager wysokiego szczebla największych na świecie banków i firm z branży 
retail. Absolwent Akademii Telewizyjnej przy Telewizji Polskiej w Warszawie. Jest mówcą motywacyjnym, a także 
doradcą i trenerem w programach rozwojowych dla kadry menedżerskiej najwyższego szczebla. Bogata wiedza 
praktyczna, interesująca osobowość i umiejętność wydobycia potencjału z ludzi, z którymi pracuje, stanowią 
o jego doskonałych kompetencjach trenerskich i mentorskich.



Prelegenci

Maciej Stęga  
(HR&EB Freelancer), twórca WebskiHR

Absolwent innowacyjnych studiów podyplomowych na AGH: Zarządzanie 
talentami w branży technologicznej. Popularyzuje ideę przejrzystości warunków 
wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę tworząc community na fb w grupie: Praca 
w Startupie z widełkami. Twórca eventu WebskiHR, mającego na celu łączenie osób 
zainteresowanych tematami HRu i Employer Brandingu. Networker, realizował projekty 
z obszaru HR i Employer Brandingu dla Startupów oraz Software House'ów. Prelegent m.
in. Czwartkowych Social Mediów, HR na deser, Środa Startupowa oraz HR na Szpilkach. Dla takich 
organizacji jak: Kraków Miastem Startupów, Girls Geek Carrots oraz Women in Technology tworzył 
warsztaty z tematyki HR i EB. Autor artykułów o dobrych praktykach w HR.

Monika Kantowicz-Gdańska  
Konsultant, projektant badań opinii pracowników oraz programów rozwojowych, 
certyfikowany trener, audytor, MKG Consulting

Konsultant, projektant badań opinii pracowników oraz programów rozwojowych, 
certyfikowany trener, audytor. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie strategicznego 
HR oraz rozwoju jednostek, zespołów i organizacji. Jest autorką licznych publikacji branżowych 
oraz naukowych na temat komunikacji wewnętrznej oraz employer branding. Tworzyła jedną 
z pierwszych w Polsce strategii employer branding (dla Mars Polska) i była pionierką szkoleń z zakresu 
kształtowania wizerunku pracodawcy. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Od kilkunastu lat 
bada wizerunek pracodawców, a także szkoli i doradza w zakresie jego doskonalenia w działaniach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż oraz instytucji publicznych i pozarządowych. 
Tworzy strategie employer branding, doskonali procesy HR (w tym działania komunikacyjne), bada opinie 
pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji, a także projektuje i realizuje programy rozwojowe 
(zarządy, menedżerowie, zespoły eksperckie). Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie 
i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Toyota Motor Manufacturing Poland, Eaton Automotive Sp. z o.o., 
Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o., Polkomtel SA 
(Plus), Exatel SA, Idea Bank, ING Bank Śląski, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, Craftware Sp. z o.o., Urząd 
Marszałkowski w Łodzi i inni. 



RECRUITMENT TRENDS 2019 

23 - 24 stycznia 2019, Warszawa

CENA UDZIAŁU W WYDARZENIU 

1795 zł netto przy zgłoszeniu do 14 grudnia 2018 r.

2195 zł netto przy zgłoszeniu od 15 grudnia 2018 r.

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: .................................................................
Osoba kontaktowa: .........................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................... Tel. ............................................................................................................

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami. Warunkiem uczestnictwa 
w warsztatach jest akceptacja regulaminu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL  
oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów 
marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów 
marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji, 
tzw. Cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych. Zgoda oznacza możliwość 
tworzenia profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w tzw. 
plikach cookies.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (w tym przekazywanie do państwa trzeciego typu USA) w celu prowadzenia działań 
w mediach społecznościowych oraz na korzystanie z narzędzi analitycznych.

Wyrażam zgodę na nagrywanie, utrwalanie i upublicznienie mojego wizerunku i głosu wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska w celach 
związanym z publikowaniem materiałów redakcyjnych z Konferencji przez Spółki Grupy Infor.

ideoria@infor.pl     22 212 13 14

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ

ZGŁASZAM INNE OSOBY Z FIRMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU
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3.  Dane osób zgłoszonych na wydarzenie

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 warsztatów. 
Jednocześnie oświadczam, że podane dane są prawdziwe.

REGULAMIN SZKOLEŃ IDEORIA SP. Z O.O.

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Strony

1. Usługodawcą jest Ideoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000 625 850, 
REGON: 364 865 689, NIP: 125 164 3701, kapitał zakładowy 5.000 zł (dalej: Ideoria). 2. Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest: a) osoba 
zgłaszająca się do Ideorii w celu zawarcia umowy na szkolenie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub b) osoba, w imieniu której występuje osoba 
zgłaszająca się do Ideorii w celu zawarcia umowy na szkolenie (np. pracodawca osoby zgłaszającej się), lub c) osoba, która została wskazana jako uczestnik 
Szkolenia (np. pracownik zgłaszającej się firmy). 3. Stroną umowy z Ideorią jest osoba zgłaszająca się. Jeżeli jednak osoba zgłaszająca się wskazuje osobę 
trzecią jako właściwą do odbioru faktury i opłacenia szkolenia, przyjmuje się, iż osoba zgłaszająca działa na podstawie upoważnienia tej osoby trzeciej (art. 98 
i nast. kodeksu cywilnego). 4. Zgłaszający może w każdej chwili zmienić osobę uczestnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jeżeli materiały 
szkoleniowe zostały już wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, Ideoria nie wysyła tych materiałów ponownie.

§ 2 Komunikacja

1. Oświadczenie woli Ideorii zawarte w liście elektronicznym wysłanym pod adresem Klienta wskazanym przez niego przy zawarciu umowy uważa się 
za doręczone z chwilą wysłania. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Ideorii o zmianie swojego adresu e-mail. W przypadku 
niepoinformowania Ideorii o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Ideorię do Klienta pod adresem e-mail 
podanym przez Klienta w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone. Powyższe stosuje się także do podanego miejsca zamieszkania (siedziby), z tym 
że oświadczenie wysłane pod adresem zwykłym uważa się za doręczone z upływem 14 dni od pierwszej próby doręczenia przesyłki. 3. W sprawach związanych 
z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Klient może się kontaktować z Biurem 
Opiekunów Klienta IDEORIA sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. 
pod numerami telefonu 22 212 13 14 lub pod adresem e-mail: ideoria@infor.pl (dalej: Biuro Opiekunów Klienta).

Rozdział II OPIS USŁUGI

§ 3 Usługa

1. Przedmiotem usługi jest umożliwienie Klientowi wzięcia udziału w Szkoleniu. 2. Szkolenie ma charakter stacjonarny i odbywa się w określonym w ofercie 
miejscu i czasie, w celu zrealizowania określonego w ofercie programu. 3. Miejsce, czas i program mogą ulec zmianie jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

podpis i pieczątka
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4. Szkolenie jest Konferencją lub Warsztatem. Warsztaty – w przeciwieństwie do Konferencji – kładą większy nacisk na ćwiczenie zastosowania wiedzy 
i przeznaczone są do węższej grupy odbiorców. 5. W ramach Szkolenia Klientowi przysługuje prawo do egzemplarza materiałów szkoleniowych oraz 
poczęstunku (przerwy kawowe). 6. Materiały szkoleniowe oraz Szkolenie stanowią jedynie odzwierciedlenie wiedzy lub poglądów osób prowadzących Szkolenie 
(prelegentów). Treści przekazywane na Szkoleniu ani samo Szkolenie nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa 
podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Treści te nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa ani stanowić wyłącznej podstawy 
przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.

Rozdział III ZAWARCIE UMOWY

§ 4 Zamówienie

1. Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://gazetaprawna.pl/konferencje lub przez przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego na adres ideoria@infor.pl 2. Złożenie zamówienia wymaga: a) podania danych osobowych; b) akceptacji Regulaminu, c) wyrażenia 
zgody przez Klienta, by rozpoczęcie wykonania usługi nastąpiło przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. 3. W celu potwierdzenia zakupu, 
Klient wciska przycisk oznaczony jako „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy. 4. Po zawarciu umowy Klientowi wysyłane jest 
potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura proforma, pod wskazanym przez niego adresem elektronicznym.

§ 5 Płatność

1. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku 
firm zwolnionych z VAT prosimy o przesłanie do Ideorii stosownego oświadczenia. 2. Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni 
od zawarcia umowy. 3. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane fakturze VAT lub fakturze proforma. W celu prawidłowej 
identyfikacji płatności, w tytule przelewu prosimy o podanie nazwy Szkolenia. 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT wyłącznie w postaci 
faktury elektronicznej.

Rozdział IV ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

§ 6 Odstąpienie konsumenckie

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z Ideorią jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny 
przesyłając Ideorii jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 
3. Korzystając z prawa odstąpienia, Klient może wysłać oświadczenie na adres IDEORIA Biuro Opiekunów Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, 
lub na adres elektroniczny ideoria@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. 4. Klient, 
który odstąpił od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c, ma obowiązek zapłaty za świadczenie Ideorii spełnione do chwili odstąpienia. 
5. Z zastrzeżeniem ust. 4, Ideoria niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu 
od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę. Ideoria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
kosztami. 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

§ 7 Rezygnacja

1. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa pod warunkiem: a) zachowania formy pisemnej. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 
14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia 20% opłaty za udział. 3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 
dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Klientem 
a Usługodawcą umowy.

§ 8 Reklamacja

1. Ideoria ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. 2. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien skontaktować się z Biurem Opiekunów Klienta. 3. Ideoria 
może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. 4. Ideoria jest zobowiązana ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 
dni od jego zgłoszenia.

Rozdział V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR PL SA z siedzibą 
ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. 2. Z inspektorem ochrony danych można 
kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących 
celach: a) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR; b) sprzedaż produktów i usług 
oferowanych przez spółki Grupy INFOR; c) cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk; d) 
udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach; e) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa; f) archiwizacje. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: a) udzielona zgoda; b) niezbędność do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 5. Pani/Pana dane 
mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu 
spółek; b) spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; c) tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej 
zgody; 6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz 
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wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+); b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych 
i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat; c) wykorzystaniem 
platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense). 7. Okres przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania. 8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana 
prawo do: a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; b) sprostowania danych, c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania danych osobowych, f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. 9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 
cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania 
dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i podmiotów 
trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11. Spółki Grupy 
INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny 
– profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane 
o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo 
otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb). 12. Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL SA, szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl. 14. Usługobiorca ma prawo 
wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

§ 10 Zgody

1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie 
swoich danych. 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej. 3. Usługobiorca może w każdym 
czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 4. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo 
korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. 5. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji 
marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer 
telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Rozdział VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 11 Wymagania techniczne

Do zawarcia umowy niezbędne jest: a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją 
przeglądarki internetowej. b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 12 Dodatkowe informacje

1. Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron. 2. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprzedażne. 3. Miejsce 
spełnienia świadczenia określone jest w ofercie. 4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 5. Ideoria 
nie zapewnia usług posprzedażnych. 6. Ideoria nie zapewnia możliwości skorzystania przez Klienta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń. 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów 
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową 
z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych 
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Ideoria nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców 
lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 8. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze 
bezprawnym. 9. Ideoria nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym. 10. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

ideoria@infor.pl     22 212 13 14

Organizator:

Ideoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000625850, posiadająca numer NIP: 1251643701, numer REGON: 364865689, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych). Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa; tel. (+48) 22 212 13 14; e-mail: ideoria@infor.pl
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