Oferta szkoleniowa

Termin: marzec 2018 r.
Miejsce: Warszawa

Prowadzący:
Bernadeta Kasztelan-Świetlik, partner, radca prawny
Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji, w tym w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań
związanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji
dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej.
Karolina Krzal, adwokat
Specjalizuje się w prawie konkurencji. Obszar jej zainteresowań obejmują w szczególności
postępowania w sprawach kontroli koncentracji. Doradza w kwestiach z zakresu praktyk
ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przeprowadza
transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz zajmuje się bieżącą obsługą
korporacyjną spółek prawa handlowego.

Adam Kraszewski, managingassociate, radca prawny
Specjalizacja: ochrona danych osobowych, prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne,
prawo pracy. Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często
odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Marcin Maciejak, aplikant adwokacki

Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny ochrony własności intelektualnej, ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji. Jako członek dedykowanego zespołu ds. ochrony danych
osobowych doradza w tym zakresie tak w sprawach o charakterze transakcyjnym, jak również przy
wdrażaniu zgodności, kształtowaniu procesów i konstruowaniu regulacji wewnętrznych. Tworzy
dokumentację wymaganą przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia
2016/679 (RODO). Jest autorem i prowadzącym licznych szkoleń (w tym sesji indywidualnych dla
kadry zarządzającej i kluczowego personelu merytorycznego) oraz warsztatów poświęconych
ochronie danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa i pozostałych informacji chronionych.

Program szkoleń
Szkolenia będą odbywać się z następujących zakresów:

1) „Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki postępowań prowadzonych

przez UOKiK” zostaną zaprezentowane następujące elementy:
1) wszczynanie postępowań obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania UOKiK,
2) prowadzenie badań rynku,
3) sposoby zakończenia postępowania (wezwania miękkie decyzje zobowiązujące,
dobrowolne poddanie się karze),
4) kontrola i przeszukanie w toku postępowania, procedura utajniania danych
wrażliwych,
5) możliwość uniknięcia lub redukcji kary pieniężnej (program leniency),
6) postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK
2) „Porozumienia ograniczające konkurencję jako priorytet działań organów
antymonopolowych” zostaną zaprezentowane następujące elementy:
1) ograniczenie swobody zawierania umów,
2) zakaz zawierania porozumień dotyczących m.in. zmów cenowych,
3) podziału rynku czy wymiany informacji,
4) problematyka zmów przetargowych i dopuszczalności umowy konsorcjum,
5) polityka karania, możliwość uniknięcia lub redukcji kary pieniężnej (program
leniency) w orzecznictwie UOKiK.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !
Wystarczy wypełnić kartę szkoleniową na interesujące
szkolenie i przesłać na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl

Lokalizacja szkolenia:
Warszawa

Kontakt:
Monika Sieczko

Polska Izba Mleka
ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok,
tel. 85 674 73 29 tel./fax 85 874 43 88,
email: szkolenia@izbamleka.pl

