IX Wymiana Doświadczeń dla
Branży Wyrobów Medycznych
14-15 września 2021
Hotel Mikołajki***** Ptasia Wyspa

O zmianach prawnych w obszarze wyrobów
medycznych mówi się od co najmniej kilku lat.
Wydawać się może, że treść Rozporządzenia
2017/745 została przedstawiona i przeanalizowana
z wielu perspektyw. Jednakże istnieją obszary,
które bezsprzecznie łączą się z nowymi przepisami
i również wymagają dostosowania.
Podczas tegorocznej edycji Wymiany Doświadczeń
pragniemy omówić wpływ MDR na aspekty, które
bezpośrednio łączą się z takimi procesami jak
produkcja, dystrybucja czy nadzorowanie wyrobu
po wprowadzeniu do obrotu. Powyższe tematy
zostały szczegółowo rozwinięte w agencie naszego
wydarzenia.
ZAPRASZAMY!
Kontakt:
Małgorzata Chyż-Szczypa
tel.kom.: 603 113 752
mail: m.chyz@tuv-nord.pl

Wyjątkowi eksperci na wyciągnięcie ręki.
Ty też musisz tu być!

Program
1 dzień, 14 września 2021
9:30

Rejestracja gości

10:00

Powitanie

10:15

Wpływ regulacji MDR na system zarządzania jakością
Obowiązki dystrybutora i ich wpływ na SZJ producenta
Kornel Lukaszczyk - TUV NORD Polska

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO 13485:2016 nie musi być zmorą – AlexQMS
Dariusz Mikołajewski - Open Labotec

12:45

Przerwa obiadowa

14:00

Umowy jakościowe z podwykonawcami
adw. Oskar Luty - Kancelaria Fairfield

14:45

Aktualne zapisy ustawy o wyrobach medycznych – interpretacja kluczowych zagadnień
adw. Oskar Luty - Kancelaria Fairfield

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Zmiany w analizie ryzyka dla wyrobów medycznych
Kornel Lukaszczyk - TUV NORD Polska

16:30

Raport bezpieczeństwa wg. MDCG 2020-10/1
Kornel Lukaszczyk - TUV NORD Polska

19:30

Kolacja + niespodzianka

2 dzień, 15 września 2021
10:00

Korzyści z wprowadzenia UDI. Aktualny status bazy EUDAMED
dr Anna Gawrońska - GS1

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Istotna zmiana w wyrobie, czyli kiedy konieczna jest nowa certyfikacja wg. MDR
Karolina Masłowska - TUV NORD Polska

12:00

Przerwa kawowa

12:15

Normy zharmonizowane z MDR i planowane zmiany w obszarze normatywnym
Kornel Lukaszczyk TUV NORD Polska

13:00

Zakończenie, rozdanie zaświadczeń

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących szkolenia prosimy o kontakt.
Na wszelkie Państwa pytania chętnie odpowie:
Małgorzata Chyż-Szczypa
tel.kom.: 603 113 752
mail: m.chyz@tuv-nord.pl

IX OGÓLNOPOLSKA WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ BRANŻY MEDYCZNEJ
14-15 wrzesień 2021, Hotel Mikołajki***** Ptasia Wyspa
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
1 nocleg z 14 na 15.09.2021, pracę trenerów,
materiały szkoleniowe, zaświadczenie,
wyżywienie w trakcie konferencji i wynosi.

Pełna nazwa firmy
Ulica
i numer

Kod i
miejscowość

e-mail

Telefon

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwisko i imię uczestnika

Stanowisko

Cena

Nr grupy
warsztatowej

Razem

NIP

☐

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych
spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, do celów
realizacji usługi szkoleniowej.

☐

*
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy
o ochronie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych TÜV NORD
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Zostałem poinformowany, że
Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

☐

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlowych
od TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną. *

☐Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

*

Pieczęc firmowa

Data i podpis osoby upoważnionej

Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres e-mail
mdd@tuv-nord.pl

■ 1700,- netto / os. dla zgłoszeń
do 14.06.2021
■ 1900,- netto / os. dla zgłoszeń
od 15.06.2021 do 14.08.2021
■ 2200,- netto /os. dla zgłoszeń
po 15.08.2021
Istnieje opcja zamówienia dodatkowego
noclegu poprzedzającego konferencję.
W celu zamówienia dodatkowego
noclegu prosimy o kontakt. Rozliczenie za
dodatkowy nocleg powinno być dokonane
indywidualnie w hotelu.
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo
do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia
z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie
ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione
z powodu odwołania szkolenia. W przypadku
odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen
zwrot wniesionej opłaty.
Zamawiający może wycofać się z udziału
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż 14
dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia

