Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
oraz
EDUNEO
zapraszają do udziału w seminarium pt.

„Lider i przywództwo
w czasach digitalizacji”
Seminarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio za kreowanie strategii
działania firmy jak i jej zarządzanie – właścicieli, prezesów, dyrektorów zarządzających, członków
zarządów, kadry menedżerskiej.
Celem seminarium jest zbudowanie praktycznych umiejętności w zakresie leadershipu i
przywództwa.

Seminarium odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program seminarium:

1300 – 1400

Jak być autorytetem ?
Jak budować swoją pozycję lidera ?

1400 – 1430

Przerwa kawowa

1430 – 1600

Jak wpływać na kreatywność ?
Jak skutecznie motywować ?

Prowadzący:
Marcin Juchniewicz, psycholog, mówca motywacyjny, trener, coach, członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Specjalista ds. procesów
grupowych, komunikacji wpływu oraz rozwoju osobistego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej Trainers Essential
Skills, wykładowca Francuskiego Instytutu Zarządzania na studiach MBA. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadził
ponad 400 szkoleń dla organizacji na rynku polskim oraz zagranicznym a także przeprowadził ponad 1 000 godzin
indywidualnych sesji coaching’owych. Podczas realizowanych szkoleń najwyższą uwagę przykłada do potrzeb i
oczekiwań Klientów przekazując uczestnikom użyteczne narzędzia z zakresu omawianego tematu. Odznacza się
wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi, trenerskimi oraz komunikacyjnymi.
Piotr Sołtys, przedsiębiorca, inwestor na rynkach kapitałowych oraz rynku ekonomicznym i biznesowym. Skuteczny
manager wyróżniony w rankingu "TOP MENAGER 500" organizowanym przez Puls Biznesu.
Aktualnie właściciel grupy kapitałowej VH Business Group oraz Eduneo Sp. z o.o. realizującej projekty między innymi
w obszarze rozwoju kompetencji biznesowych - "Eduneo Sp. z o.o." oraz rynku inwestycyjnym - "Invetus Sp. z o.o.".
Ekspert i praktyk w temacie budowania zwycięskich zespołów, zarządzania zmianą, sprzedaży, marketingu
internetowego, psychologii motywacji oraz zarządzania energią w zespołach sprzedażowych. Współpracuje z
czołowymi polskimi przedsiębiorcami oraz ludźmi kultury, sztuki i sportu.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM
Temat: „Lider i przywództwo w czasach digitalizacji”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 3 czerwca 2019 r., godz. 13.00
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 seminarium:
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 SEMINARIUM:
• 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 seminarium „Lider i przywództwo w czasach
digitalizacji” i subskrypcji newslettera szkoleniowego, jeśli wyraża na to Pan/i zgodę.
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu udziału w seminarium 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 partnerowi spotkania firmie EDUNEO, 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 seminarium. 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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