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Konferencja
Sabina Chilińska, Koordynator ds. Windykacji i Zabezpieczeń Należności - Aluprof / Grupa Kęty 
Z windykacją związana od 2007 roku. Wieloletnie doświadczenie zdobyła w pracy w dziale windykacyjno-prawnym firmy Aluprof S.A., która należy do Grupy 
Kapitałowej Grupa Kęty S.A. – najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy w branży aluminiowej w kraju. Spółka, oprócz 4 zakładów w Polsce, 
posiada 10 oddziałów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Aluprof w portfolio ma ponad 1 500 stałych klientów, dostarcza swoje rozwiązania do 55 krajów   
na całym świecie. Karierę rozpoczęła jako specjalista ds. windykacji, następnie pracowała jako specjalista ds. zabezpieczenia należności. Od ponad dwóch lat 
pełni stanowisko Koordynatora ds. windykacji i zabezpieczeń należności. Zarządza procesami z zakresu zabezpieczenia i windykacji należności, odpowiada                  
za opracowywanie i realizację strategii windykacyjnych, tworzenie procedur spółki i wzorów dokumentów oraz ocenia sytuację ekonomiczno-finansową 
klientów firmy. Na co dzień współpracuje również z kancelarią prawną, kancelariami komorniczymi oraz firmami ubezpieczeniowymi. Jest absolwentką 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Zarządzania. Otrzymała stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prywatnie od lat pasjonuje się sportem, szczególnie turystyką górską, siatkówką, snowboardingiem i tańcem towarzyskim.

Katarzyna Misztal, Internal Auditor - Cersanit
Od 11 lat związana z windykacją małych i dużych podmiotów gospodarczych, ubezpieczeniami, należności na stanowisku Managera do spraw Ubezpieczeń                                 
i Windykacji.   Od roku na stanowisku Audytora Wewnętrznego firmy Cersanit S.A.  Od roku Wiceprezes Stowarzyszenia Skrzydlaci Dzieciom.  Zarządzanie                                           
i nadzorowanie działań sprzedażowo-windykacyjnych w  Spółkach  Grupy Cersanit S.A. Kontrola, zarządzanie działaniami windykacyjnymi w Spółkach Grupy 
Cersanit. Główne  zadania  na  zajmowanym stanowisku  to  zarządzanie  procesem  należności  handlowych zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, 
Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania), kompleksowa obsługa działu ubezpieczeń, dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności 
systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektów. 
Dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie jak najlepszych efektów w ramach 
posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym 
planem audytu wewnętrznego, przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem zgodnie z zaleceniami Zarządu. Przedstawianie wyników audytu 
wewnętrznego w sprawozdaniu z wykonania audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych 
jednostek i komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji. 

Paweł Juskowiak, Wiceprezes Zarządu - Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego 
Przez kilkanaście lat budował markę Krajowy Rejestru Długów, gdzie rozbudował kilkuosobowy zespół handlowców do 340 osób samych sił sprzedaży.                    
Jako dyrektor sprzedaży w KRD odpowiadał również za strategię produktową oraz zajmował się szkoleniem i coachingiem pracowników działu sprzedaży                  
oraz menedżerów. Osobiście zarządzałem, a później bezpośrednio nadzorowałem procesy marketingu internetowego. Stworzyłem numeryczne modele 
funkcjonowania firmy. Wdrożyłem z sukcesem model organizacji samouczącej się. Aktualnie pomagam klientom bezpiecznie rozwijać biznes dostarczając 
wiedzy o kontrahentach z 61 różnych źródeł informacji. W KIPG odpowiadam za obszar sprzedaży i obsługi klienta. Firma istnieje na rynku 3,5 roku i posiada 
już blisko 2000 klientów z wszystkich obszarów gospodarki, wśród nich tak zacni klienci jak grupa Kęty, Maspex czy Raben Fresh Logistics.

Anna Ledóchowska, Dyrektor Działu Kontroli Należności - Gobarto
W spółce od 2012 roku. Współtworzyła politykę kontroli należności spółki, scentralizowała dział windykacji i uzupełniając jego działanie o współpracę                                  
z Kancelarią prawną, Ubezpieczycielem, oraz innymi tematami dotyczącymi analizy ryzyka kredytowego przekształciła go w dział kontroli należności. 
Wypracowała reguły współpracy między działami wewnątrz Spółki, zmodyfikowała i wdrożyła nowe rozwiązania w systemie informatycznym. Sukcesywnie 
podnosi standardy i dostosowuje procesy w podległym jej obszarze do zmian rynkowych. Od 2018 roku metodykę kontroli należności przyjętą w spółce 
systematycznie wdraża i nadzoruję nad kolejnymi spółkami należącymi do grupy kapitałowej Gobarto.

Włodzimierz Szymczak, Dyrektor Zarządzający - Atradius Collections B.V. 
Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Atradius Collections B.V. Oddział w Polsce. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rozwój, 
zarządzanie oraz sprzedaż usług polskiego oddziału, a także za rozwój działalności Atradius Collections na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej 
związany był z McLane Polska, gdzie zajmował stanowisko kontrolera należności oraz firmą NASK. Z branżą windykacyjną związany łącznie od ok. 10 lat, 
specjalizując się w prawie międzynarodowym oraz negocjacjach bezpośrednich. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie 
ukończył kierunek finanse i bankowość, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Mikołaj Ryzop, Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Data Protection Advisory Group 
Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu obrotu wierzytelnościami a także prawnej windykacji należności oraz zarządzania przetwarzaniem danych 
osobowych w masowej skali. Pracował w międzynarodowych korporacjach, w ramach których zdobywał doświadczenie w zakresie różnych produktów i usług, 
pracował przy wdrożeniach systemów informatycznych dedykowanych do pracy z bazami danych, tj. Grupa Kapitałowa DT Partners (obecnie PRA Group) czy 
Vindix, w których odpowiedzialny był m.in. za tworzenie strategii obsługi i automatyzację procesów z tym związanych. Od 2018 roku Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych w Data Protection Advisory Group sp. z o.o. w której nadzoruje procesy obsługi kancelarii komorniczych w zakresie ochrony danych 
osobowych. Do dnia dzisiejszego przeprowadził ponad 150 projektów i szkoleń w ramach w/w aktywności zawodowej.

Adam Chłoń, Legal Counsel Europe - McCain Foods
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w środowisku międzynarodowym. Od lat specjalizuje się w prawie ochrony danych 
osobowych i prywatności. Doradza w zakresie przetwarzania danych, w tym w ramach europejskich grup kapitałowych, zajmuje się także transgranicznymi 
transferami danych (ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu), umowami o powierzenie przetwarzania danych. Doradzał w postępowaniach                            
przed GIODO, w tym odnośnie uzyskania zgody na transfer danych. Specjalizuje się we wdrożeniach wewnętrznych regulaminów i procedur compliance, 
przeprowadza wewnętrzne audyty z zakresu ochronnych danych osobowych. Doradzał w kwestiach związanych z przechowywaniem danych                                                  
o raz dokumentacji zgodnie z wymogami prawa, a także wykorzystywaniem danych do celów marketingowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach prawnych                                
o wysokim poziomie skomplikowania, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.

Katarzyna Cyran, Credit Control Manager CEU and MENA - McCain Foods
Wieloletnie doświadczenie zdobyła w Spółce McCain Poland gdzie odpowiada za zapewnienie sprawnego procesu kontroli kredytowej, w tym oceny zdolności 
kredytowej potencjalnych klientów dla McCain Poland, McCain Foods Czech Republic, McCain Foods Europe oraz McCain Middle East.

Tomasz Chojnacki, Komornik Sądowy przy SR w Obornikach - Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach
Komornik sądowy z ponad 10 letnim doświadczeniem. Tworzył, prowadził i likwidował kancelarie komornicze w Poznaniu i Obornikach. Obecnie prowadzi 
kancelarię w Obornikach k. Poznania. Jest autorem kilku artykułów związanych z przedmiotem postępowanie egzekucyjnego. Uczestniczył jako prelegent                    
w licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. 

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339 
                                                                                                        
 ewa.rokicka@bmspolska.pl

https://www.bmspolska.pl/formularz-zgloszenia/

Patronat medialny:

Gobarto
Aluprof / Grupa Kęty
Cersanit
McCain Foods 

Atradius Collections B.V. 
Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego 
Data Protection Advisory Group 
Kancelaria Komornicza
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ŚRODA | 16 października

„W dniach 12-13 luty byłem uczestnikiem konferencji „Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez 
BMS. O samej konferencji mogę się wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i 
profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów 
tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu „zebrano” praktyków zajmujących 
się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych – począwszy od branży spożywczej, 
budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko 
uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów 
z ludźmi „z branży”, przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno-prawnym funkcjonującym w dość 
odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć rozwiązań 
windykacyjnych w mojej codziennej pracy.”

Konrad Burza - Whirpool
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9:30      Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

W jaki sposób ”poznać” należności klienta aby 
odzyskanie długu było jak najprostsze
•Zbierz informacje o potencjalnym Partnerze   
  Handlowym.
•Dobra rozmowa połowową sukcesu.
•Jak połączyć wiedzę i  umiejętności, które sprawią,  
  że zespół będzie skuteczny - motywacja i wsparcie  
  jak bardzo pomagają promować zmianę zachowań            
  - jak zmieniają się i rozwijają umiejętności                          
  i kompetencje.
•Klient jest naszym Partnerem – handluj z nim bez  
  ryzyka. Twój sukces to Twój zespół.
Katarzyna Misztal, Internal Auditor – Cersanit

Przerwa na kawę

Nowoczesne podejście do zabezpieczenia 
należności – case study
•Zaległości płatnicze jako specyfika branży.
•Sposoby weryfikacji nowych kontrahentów   
  ograniczające ryzyko fraudu i braku płatności.
•Dywersyfikacja ubezpieczeń należności jako   
  narzędzie pozwalające na zwiększenie sprzedaży.
•Skuteczne instrumenty zabezpieczające należności.
Sabina Chilińska, Koordynator ds. Windykacji                 
i Zabezpieczeń Należności – Aluprof / Grupa Kęty

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Najczęstsze oszustwa gospodarcze i sposoby 
radzenia sobie z nimi
•Biedak, gracz czy oszust – jak rozpoznać typ   
  dłużnika i jak sobie z nim radzić?
•Słup i fraud – CASE STUDY i przeciwdziałanie.
•Moralność płatnicza firm – jak firmy płacą faktury               
  i jak to wykorzystać?
•Uporczywy dłużnik i nowoczesne techniki radzenia  
  sobie z nim.
Paweł Juskowiak, Wiceprezes Zarządu                              
– Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

Przerwa na kawę

Dane osobowe w windykacji B2B
•Umowy z kontrahentami a zapisy o przetwarzaniu 

danych osobowych.
•Dane firmowe a dane osobowe w windykacji.
•Dane przedsiębiorców a prawo ochrony danych 

osobowych.
•Obowiązek informacyjny.
Mikołaj Ryzop, Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych – Data Protection Advisory Group 

Zakończenie I dnia Kongresu
•Transfer z hotelu do restauracji.

Przyjęcie integracyjne

13:15

15:30

16:15
12:15

14:30

14:15



CZWARTEK | 17 października

„Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „Skuteczna windykacja B2B” organizowanym przez firmę 
BMS Polska Group i oceniam bardzo wysoko jego wartość merytoryczną. Konwencja wydarzenia jest niezmiernie ciekawa z uwagi 
na to, że swoimi doświadczeniami z dziedziny zarządzania należnościami dzielą się praktycy – specjaliści i managerowie, mający 
wieloletnie doświadczenie zawodowe i znający od podszewki całe spektrum zagadnień i wyzwań z tym związanych. Wartością 
dodaną jest również udział ekspertów z dziedziny prawa czy komorników sądowych, którzy przybliżają tematykę z nieco innej 
perspektywy, co pozwala na poszerzenie horyzontów i spojrzenie na zagadnienia związane z windykacją z lotu ptaka. Jeśli 
miałabym podsumować, dlaczego udział w tym wydarzeniu był dla mnie wartością, to przede wszystkim z uwagi na poszerzenie 
wiedzy merytorycznej oraz możliwość benchmarkingu standardów credit management w mojej organizacji z innymi 
przedsiębiorstwami, ale również dał mi inspirację, jakie aspekty mogłabym poprawić w mojej organizacji, aby pomóc jej odnosić 
wymierne sukcesy rynkowe w przyszłości.”

Magdalena Woźniak, Konica Minolta Business Solutions Polska

Co robić, kiedy klienci przestają płacić
•Specyfika windykacji klientów firm usługowych.
•System czy ludzie i co zawodzi najczęściej.
•Zmiana operacyjnego systemu finansowego                      
  –  ryzyka dla AR-ów.
•„Kogo dziś upadniemy?”
Włodzimierz  Szymczak, Dyrektor Zarządzający                          
– Atradius Collections B.V. 

Przerwa na kawę

Polityka ograniczenia ryzyka w spółce - czy to to 
samo co windykacja?
•Podział kontrahentów z punktu widzenia    
  działalności operacyjnej.
•Istotność poprawności dokumentowej jeszcze przed  
  dokonaniem sprzedaży i w kolejnych etapach.
•Ubezpieczenie należności – gdzie jego miejsce                   
  w procesie ograniczenia ryzyka w handlu (czy to ma  
  sens i przy prawdą jest że ogranicza handel).
•Rozwiązania systemowe zabezpieczające    
  szczelność w procesie kontroli należności.  
Anna Ledóchowska, Dyrektor Działu Kontroli 
Należności – Gobarto

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Kompleksowa strategia Credit Control w grupie             
- case study
•Ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem 

w firmie.
•Stosowane w Spółce McCain Poland procedury   

zarządzania należnościami – ubezpieczenie.
•Wymiana informacji o dłużniku.
•Przedstawienie projektu wdrożenia procesu kontroli  

kredytowej w Spółce McCain dla Spółek grupy             
w Europie i Bliskim Wschodzie.

•Doświadczenia we współpracy z wywiadowniami  
gospodarczymi.

Katarzyna Cyran, Credit Control Manager CEU           
and MENA – McCain Foods
Adam Chłoń, Legal Counsel Europe – McCain Foods

Przerwa na kawę

Koszty wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym 
w świetle nowych uregulowań
•Zasady ponoszenia kosztów postępowania   
  egzekucyjnego.
•Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego.
•Główne problemy interpretacyjne.
•Niebezpieczeństwa względem wierzycieli.  
Tomasz Chojnacki, Komornik Sądowy przy SR                  
w Obornikach – Kancelaria Komornicza nr I                   
w Obornikach

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

13:15

14:15

9:30      Rejestracja, poranna kawa

12:15

14:30

15:30
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Sabina Chilińska, Koordynator ds. Windykacji i Zabezpieczeń Należności - Aluprof / Grupa Kęty 
Z windykacją związana od 2007 roku. Wieloletnie doświadczenie zdobyła w pracy w dziale windykacyjno-prawnym firmy Aluprof S.A., która należy do Grupy 
Kapitałowej Grupa Kęty S.A. – najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy w branży aluminiowej w kraju. Spółka, oprócz 4 zakładów w Polsce, 
posiada 10 oddziałów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Aluprof w portfolio ma ponad 1 500 stałych klientów, dostarcza swoje rozwiązania do 55 krajów   
na całym świecie. Karierę rozpoczęła jako specjalista ds. windykacji, następnie pracowała jako specjalista ds. zabezpieczenia należności. Od ponad dwóch lat 
pełni stanowisko Koordynatora ds. windykacji i zabezpieczeń należności. Zarządza procesami z zakresu zabezpieczenia i windykacji należności, odpowiada                  
za opracowywanie i realizację strategii windykacyjnych, tworzenie procedur spółki i wzorów dokumentów oraz ocenia sytuację ekonomiczno-finansową 
klientów firmy. Na co dzień współpracuje również z kancelarią prawną, kancelariami komorniczymi oraz firmami ubezpieczeniowymi. Jest absolwentką 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Zarządzania. Otrzymała stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prywatnie od lat pasjonuje się sportem, szczególnie turystyką górską, siatkówką, snowboardingiem i tańcem towarzyskim.

Katarzyna Misztal, Internal Auditor - Cersanit
Od 11 lat związana z windykacją małych i dużych podmiotów gospodarczych, ubezpieczeniami, należności na stanowisku Managera do spraw Ubezpieczeń                                 
i Windykacji.   Od roku na stanowisku Audytora Wewnętrznego firmy Cersanit S.A.  Od roku Wiceprezes Stowarzyszenia Skrzydlaci Dzieciom.  Zarządzanie                                           
i nadzorowanie działań sprzedażowo-windykacyjnych w  Spółkach  Grupy Cersanit S.A. Kontrola, zarządzanie działaniami windykacyjnymi w Spółkach Grupy 
Cersanit. Główne  zadania  na  zajmowanym stanowisku  to  zarządzanie  procesem  należności  handlowych zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, 
Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania), kompleksowa obsługa działu ubezpieczeń, dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności 
systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektów. 
Dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie jak najlepszych efektów w ramach 
posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym 
planem audytu wewnętrznego, przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem zgodnie z zaleceniami Zarządu. Przedstawianie wyników audytu 
wewnętrznego w sprawozdaniu z wykonania audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych 
jednostek i komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji. 

Paweł Juskowiak, Wiceprezes Zarządu - Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego 
Przez kilkanaście lat budował markę Krajowy Rejestru Długów, gdzie rozbudował kilkuosobowy zespół handlowców do 340 osób samych sił sprzedaży.                    
Jako dyrektor sprzedaży w KRD odpowiadał również za strategię produktową oraz zajmował się szkoleniem i coachingiem pracowników działu sprzedaży                  
oraz menedżerów. Osobiście zarządzałem, a później bezpośrednio nadzorowałem procesy marketingu internetowego. Stworzyłem numeryczne modele 
funkcjonowania firmy. Wdrożyłem z sukcesem model organizacji samouczącej się. Aktualnie pomagam klientom bezpiecznie rozwijać biznes dostarczając 
wiedzy o kontrahentach z 61 różnych źródeł informacji. W KIPG odpowiadam za obszar sprzedaży i obsługi klienta. Firma istnieje na rynku 3,5 roku i posiada 
już blisko 2000 klientów z wszystkich obszarów gospodarki, wśród nich tak zacni klienci jak grupa Kęty, Maspex czy Raben Fresh Logistics.

Anna Ledóchowska, Dyrektor Działu Kontroli Należności - Gobarto
W spółce od 2012 roku. Współtworzyła politykę kontroli należności spółki, scentralizowała dział windykacji i uzupełniając jego działanie o współpracę                                  
z Kancelarią prawną, Ubezpieczycielem, oraz innymi tematami dotyczącymi analizy ryzyka kredytowego przekształciła go w dział kontroli należności. 
Wypracowała reguły współpracy między działami wewnątrz Spółki, zmodyfikowała i wdrożyła nowe rozwiązania w systemie informatycznym. Sukcesywnie 
podnosi standardy i dostosowuje procesy w podległym jej obszarze do zmian rynkowych. Od 2018 roku metodykę kontroli należności przyjętą w spółce 
systematycznie wdraża i nadzoruję nad kolejnymi spółkami należącymi do grupy kapitałowej Gobarto.

Włodzimierz Szymczak, Dyrektor Zarządzający - Atradius Collections B.V. 
Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Atradius Collections B.V. Oddział w Polsce. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rozwój, 
zarządzanie oraz sprzedaż usług polskiego oddziału, a także za rozwój działalności Atradius Collections na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej 
związany był z McLane Polska, gdzie zajmował stanowisko kontrolera należności oraz firmą NASK. Z branżą windykacyjną związany łącznie od ok. 10 lat, 
specjalizując się w prawie międzynarodowym oraz negocjacjach bezpośrednich. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie 
ukończył kierunek finanse i bankowość, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Mikołaj Ryzop, Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Data Protection Advisory Group 
Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu obrotu wierzytelnościami a także prawnej windykacji należności oraz zarządzania przetwarzaniem danych 
osobowych w masowej skali. Pracował w międzynarodowych korporacjach, w ramach których zdobywał doświadczenie w zakresie różnych produktów i usług, 
pracował przy wdrożeniach systemów informatycznych dedykowanych do pracy z bazami danych, tj. Grupa Kapitałowa DT Partners (obecnie PRA Group) czy 
Vindix, w których odpowiedzialny był m.in. za tworzenie strategii obsługi i automatyzację procesów z tym związanych. Od 2018 roku Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych w Data Protection Advisory Group sp. z o.o. w której nadzoruje procesy obsługi kancelarii komorniczych w zakresie ochrony danych 
osobowych. Do dnia dzisiejszego przeprowadził ponad 150 projektów i szkoleń w ramach w/w aktywności zawodowej.

Adam Chłoń, Legal Counsel Europe - McCain Foods
Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w środowisku międzynarodowym. Od lat specjalizuje się w prawie ochrony danych 
osobowych i prywatności. Doradza w zakresie przetwarzania danych, w tym w ramach europejskich grup kapitałowych, zajmuje się także transgranicznymi 
transferami danych (ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu), umowami o powierzenie przetwarzania danych. Doradzał w postępowaniach                            
przed GIODO, w tym odnośnie uzyskania zgody na transfer danych. Specjalizuje się we wdrożeniach wewnętrznych regulaminów i procedur compliance, 
przeprowadza wewnętrzne audyty z zakresu ochronnych danych osobowych. Doradzał w kwestiach związanych z przechowywaniem danych                                                  
o raz dokumentacji zgodnie z wymogami prawa, a także wykorzystywaniem danych do celów marketingowych. Specjalizuje się w rozwiązaniach prawnych                                
o wysokim poziomie skomplikowania, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.

Katarzyna Cyran, Credit Control Manager CEU and MENA - McCain Foods
Wieloletnie doświadczenie zdobyła w Spółce McCain Poland gdzie odpowiada za zapewnienie sprawnego procesu kontroli kredytowej, w tym oceny zdolności 
kredytowej potencjalnych klientów dla McCain Poland, McCain Foods Czech Republic, McCain Foods Europe oraz McCain Middle East.

Tomasz Chojnacki, Komornik Sądowy przy SR w Obornikach - Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach
Komornik sądowy z ponad 10 letnim doświadczeniem. Tworzył, prowadził i likwidował kancelarie komornicze w Poznaniu i Obornikach. Obecnie prowadzi 
kancelarię w Obornikach k. Poznania. Jest autorem kilku artykułów związanych z przedmiotem postępowanie egzekucyjnego. Uczestniczył jako prelegent                    
w licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. 
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