Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
Cliffsidebrokers S.A.
oraz
PZU Życie S.A.
zapraszają do udziału w spotkaniu biznesowym na temat:

„Pracownicze Plany Kapitałowe - szansa
i perspektywy na przyszłość”
Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców wdrażających lub planujących wdrożenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych we własnych przedsiębiorstwach.
Celem spotkania jest wyjaśnienie przedsiębiorcom w jaki sposób przygotować się do zmian
przepisów oraz jak skutecznie je wdrożyć.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r., o godzinie 10.00 w siedzibie IPH w Krakowie
przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program spotkania:

945 – 1000

Rejestracja uczestników

1000 – 1130 Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych - Tomasz Fronczak,
Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych, TFI PZU S.A.
1130 – 1200

Przerwa kawowa

1200 – 1330

Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – dostępne
instrumenty - Marcin Mazgaj, Prezes Cliffsidebrokers S.A.

Prowadzący:
Tomasz Fronczak – TFI PZU S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
studiów podyplomowych z zakresu Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 17 lat
związany z rynkiem finansowo-ubezpieczeniowym, w Grupie PZU pracuje już 16 lat. Od 2007 r. związany z TFI PZU
SA jako zarządzający Programami Emerytalno-Oszczędnościowymi. Odpowiada za relacje z Klientami
Korporacyjnymi, tworzenie i obsługę prawną programów oraz koordynowanie procesów wdrażania i nadzorowania
procesu rejestracji PPE w KNF. Dotychczas przedstawiciel ponad 600 pracodawców w KNF podczas procesów
rejestracji i zmiany instytucji zarządzających programami PPE.
Marcin Mazgaj – Cliffsidebrokers S.A. z siedzibą w Krakowie. Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, radca
prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Autor programów
ubezpieczeń affinity. Od czerwca 2017 roku wiceprezydent Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie. W latach 2008
– 2017 pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej oraz członka zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Z branżą ubezpieczeniową i brokerską związany od 1999 roku.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE
Temat: Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa i perspektywy na przyszłość
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 7 lutego 2019 r., godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 12 428-92-50; e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku spotkania:
imię......................................................... nazwisko...................................................................................
stanowisko....................................................................................... telefon..............................................
e-mail.................................................................................... www.............................................................
Firma:
pełna nazwa firmy......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ulica.............................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.....................................................................................................................
telefon............................................................................, fax......................................................................
wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 

mała 

średnia 

duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOTKANIU:
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera
szkoleniowego od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

….....................
data

...............................................................
podpis uczestnika

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 [4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie. tel: 12 428 92 50, mail: biuro@iph.krakow.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji spotkania „Pracownicze Plany Kapitałowe
– szansa i perspektywy na przyszłość” i subskrypcji newslettera szkoleniowego, jeśli wyraża na to Pan/i zgodę.
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu udziału w spotkaniu oraz w celach sprawozdawczych/związanych z jego rozliczeniem, tj.
przez okres 5 lat, a w przypadku usługi newslettera, w celu jego wysyłki, do chwili wycofania zgody na jego subskrypcję.
4. Dane mogą zostać przekazane partnerom spotkania: PZU S.A. TFI PZU S.A. oraz Cliffsidebrokers S.A., w celu umożliwienia współpracy z nimi
przy jego realizacji i ułatwienia kontaktu w związku z tematem spotkania po jego zakończeniu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ma obowiązek dokumentacji fotograficznej z organizowanych wydarzeń. Zdjęcia wykonywane będą w
sposób nieujawniający twarzy uczestników.
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