Dentons Litigation Day 2015:
Broszura konferencyjna

27 maja 2015
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą Dentons Litigation Day 2015 – konferencji, która organizujemy 9 czerwca
2015 roku w Warszawie.
Zaproszenie na Dentons Litigation Day 2015 kierujemy do dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw i instytucji,
ale również do prokurentów, dyrektorów finansowych i członków zarządów bezpośrednio zaangażowanych w kwestie
prawne w przedsiębiorstwie. Zapraszamy naszych aktualnych i potencjalnych klientów.

Warunki uczestnictwa
Klienci Dentons proszeni są o potwierdzenie udziału pod adresem elektronicznym.
Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w konferencji Dentons Litigation Day 2015 dla pozostałych firm jest przesłanie
następujących danych:

• Imię i nazwisko
• Nazwa firmy
• Stanowisko
• Adres e-mail
Prosimy o dołączenie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych pod adresem elektronicznym.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dentons Europe Oleszczuk sp.k. na udostępniony przeze mnie adres poczty
elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania
powyższej zgody.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia od osób spoza grona klientów Dentons, będą rozpatrywane w
drugiej kolejności. Dentons nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich zgłoszeń do udziału w konferencji w przypadku
osób spoza grona klientów Dentons.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za
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innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz
Nextlaw Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe oraz
prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą
nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do
najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi
prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
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