Regulamin Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
pt.: „ZDROWIE KOBIETY – Problem Interdyscyplinarny”
§1. Postanowienia Ogólne
1.1 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie Kobiety – problem interdyscyplinarny” zwana w dalszej
części Regulaminu „Konferencją” odbędzie się w dniu 20 września 2019r.
1.2 Organizatorem Konferencji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
1.3 Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
b. Opłata – należność pobierana przez Organizatora za uczestnictwo w Konferencji;
c. Organizator: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku;
d. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Konferencji, określający prawa
i obowiązki Organizatora i Uczestnika;
e. Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji;
f. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
g. Uczestnik: osoba fizyczna, składająca deklarację uczestnictwa w Konferencji przez formularz
zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://spzoz-przeworsk.pl
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji
oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
1.5 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.6 Informacje o Konferencji znajdują się pod adresem: http://spzoz-przeworsk.pl

§2. Uczestnictwo w konferencji
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oraz dokonanie płatności na warunkach określonych w §3 do dnia 10 września 2019r.
Formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie płatności, należy przesłać na adres e-mail:
konferencja@spzoz-przeworsk.pl
Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, miejsca pracy,
stanowiska, telefonu oraz adresu e-mail.
Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
formularza.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika.
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym podlegają ochronie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą elektroniczną
potwierdzenia udziału w Konferencji.

§3. Płatność
3.1
3.2
3.3
3.4

Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności związanej z udziałem w Konferencji.
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 30 PLN.
Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora: 7691 0600 0820 0100 1188 800 001
z dopiskiem „Konferencja”
Terminowe dokonanie płatności wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem
uczestnictwa w Konferencji.
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§4. Rezygnacja z uczestnictwa
4.1
4.2
4.3

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów
uczestnictwa wpłaconej kwoty w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 30 sierpnia 2019 r.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konferencji po 30 sierpnia 2019 r. poniesione koszty
uczestnictwa nie są zwracane.
Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: konferencja@spzoz-przeworsk.pl.
Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony
Organizatora.

§5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
5.1

Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej
przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.

5.2

Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej
ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie
i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych
podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie
i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede
wszystkim na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://spzoz-przeworsk.pl
oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych.

§6. Dane osobowe
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

6.8

6.9
6.10

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w przypadku
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących
Uczestnikom Konferencji na mocy przepisów o ochronie danych osobowych poprzez e-mail:
iod@spzoz-przeworsk.pl
Dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w tym
kontaktu w sprawach organizacyjnych, stworzenia listy Uczestników oraz przygotowania i wysyłki
publikacji pokonferencyjnych.
Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, którym Organizator ma
obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym
zaangażowanych w organizację lub obsługę Konferencji;
Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Organizatora przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane w sposób, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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§7. Postanowienia końcowe
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na
Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji
lub Regulaminu.
Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji,
że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji,
iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych
podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt. 5.2. Regulaminu. W przypadku braku zgody
na wykorzystywanie wizerunku, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami
komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia
po zakończeniu Konferencji.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2019r.
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