REGULAMIN KONFERENCJI
HEPATOLOGIA 2020 – postępy w diagnostyce i leczeniu
z dnia 30 września 2019 roku

1. Postanowienia ogólne

1.1 Konferencja naukowo-szkoleniowa „HEPATOLOGIA 2020 – postępy w diagnostyce i leczeniu ",
zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się 6 marca 2020r. w Hotelu Novotel
Warszawa Airport w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.
1.2 Organizatorem logistycznym Konferencji jest firma Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, zwanym dalej Organizatorem.
1.3 Organizatorem merytorycznym Konferencji jest Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych z
siedzibą w Częstochowie przy ul. 1 Maja 27, 42-202 Częstochowa.
1.4 Uczestnikami Konferencji są lekarze oraz przedstawiciele Wystawców, zwani dalej Uczestnikami.
1.5 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.6 W ramach Konferencji odbędą się wykłady naukowe.
1.7

Oficjalny

serwis

internetowy

Konferencji

znajduje

się

pod

adresem

http://www.hepatologia.edu.pl, adres e-mail do kontaktu: kontakt@akademiaprawamed.pl.

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest:
2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
2.1.2 Uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnej z cennikiem:
a) dla indywidualnych odbiorców, decyduje data wpływu przelewu na konto Organizatora:
- 150 zł brutto za osobę do 31.12.2019 roku,
- 200 zł brutto za osobę od 01.01.2020 roku do 29.02.2020 roku,
- 300 zł brutto za osobę od 01.03.2020 roku do 06.03.2020 roku.
b) dla odbiorców korporacyjnych:
- 150 zł + VAT za osobę do 31.12.2019 roku,
- 200 zł + VAT za osobę od 01.01.2020 roku do 29.02.2020 roku,
- 300 zł + VAT za osobę od 01.03.2020 roku do 06.03.2020 roku.
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- w przypadku większej ilości zamówień cena ustalana jest indywidualnie.

2.1.3 Akceptacja Regulaminu Konferencji jest dobrowolna ale konieczna w celu umożliwienia
rejestracji na Konferencję.
2.1.4 Rejestracji na dniu Konferencji przy stoisku rejestracyjnym.
2.2 Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i noszenia w widocznym miejscu identyfikatora
w trakcie trwania Konferencji.
2.3 Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału oraz może otrzymać punkty
edukacyjne kształcenia ustawicznego lekarzy – zgodnie z decyzją odpowiedniego organu.
2.4 Punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego lekarzy są naliczane w oparciu o listy obecności,
które rejestrują faktyczny udział uczestników w sesjach wykładowych.
2.5 Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.6 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 29.02.2020 r.
Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty
Konferencji.
2.7 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji:
2.7.1 Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej na
adres korespondencyjny Organizatora wraz z przesłaniem danych do zwrotu środków na konto oraz
przesłaniem informacji o rezygnacji drogą mailową na adres e-mail Organizatora.
2.7.2 Podczas rezygnacji przysługuje uczestnikowi zwrot opłaty konferencyjnej w zależności od
terminu:
- do 01.01.2020 roku – 90 % wpłaconej kwoty
- do 15.02.2020 roku – 50 % wpłaconej kwoty
- po 15.02.2020 roku – 0% wpłaconej kwoty
2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i/lub tematów wykładów z przyczyn
od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania
ze strony Organizatora.
2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji wiąże się ze zwrotem
100% wniesionej opłaty konferencyjnej – jeśli dotyczy. Jednocześnie Organizator nie pokrywa
kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
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2.10 Organizator informuje, że podczas Konferencji może dokonywać utrwalania jej zapisu w formie
wizualnej i/lub fotograficznej. Materiały fotograficzne i/lub audiowizualne w tym zdjęcia Sali,
uczestników, wykładowców oraz wystawy firm sponsorskich Organizator może zamieścić jako
dokumentację archiwalną w archiwum pokonferencyjnym dostępnym na stronie Konferencji.
2.11 W przypadku jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje swojego wizerunku zobowiązany
jest poinformować Organizatora o tym fakcie mailowo.

3. Informacje o Wystawcach podczas Konferencji

3.1. Pomieszczenia

przeznaczone

pod powierzchnie

wystawiennicze

–

wystawę

firm

farmaceutycznych są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady–
znajdują się na osobnych salach.
3.2. Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konferencji,
którzy posiadają prawo do wystawiania recept z wyłączeniem osób reprezentujących Wystawców
posiadających stoiska na wystawie firm farmaceutycznych.
3.3. Wystawcy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań
marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne
i obyczajowe.
3.4. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest
dobrowolne.
3.5. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu
marketingowego, które kieruje Wystawca do osób przebywających na wystawie firm
farmaceutycznych.

4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie
pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową.
4.2 Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Konferencji.
4.3 Po upływie wyżej określonych terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.

5. Dane osobowe
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5.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa.
5.2 Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a
po jego upływie przez okres niezbędny do (np. obsługi reklamacji) zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń przysługujących Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o., wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług
własnych Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na
podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia
zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług
telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania
umowy.
5.3 Organizator informuje o prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
5.3.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania
5.3.2 prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne
5.3.3 prawo żądania od Administratora usunięcia danych
5.3.4 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5.3.5 prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
5.3.6 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego
5.3.7 prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce
zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce
domniemanego naruszenia RODO
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5.3.8 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
5.3.9 prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez
kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt@akademiaprawamed.pl, z dopiskiem:
„Ochrona danych osobowych”).

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz
wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.4 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencji.

Zatwierdził: Zarząd Akademii Prawa Medycznego Sp. z o.o.
Warszawa, 30/09/2019

Data aktualizacji: 01/11/2019
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