
Regulamin rejestracji uczestników 

Programu Edukacyjnego 

„Nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe, równowaga pomiędzy skutecznością a 

bezpieczeństwem” 

 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób uczestnictwa w Programie 
Edukacyjnym (dalej: Program Edukacyjny/ Programem) realizowanym w formie: (a) cyklu 
konferencji pt.:”Nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe, równowaga pomiędzy skutecznością  
a bezpieczeństwem”, (b) online w ramach platformy edukacyjnej 
www.leczenieprzeciwpłytkowe.pl.  

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Program edukacyjny, odbędzie się w dniach 16 lutego - 31 grudnia 2019 roku zgodnie  
z harmonogramem konferencji zamieszczonym na stronie www.leczenieprzeciwplytkowe.pl i jest 
Programem naukowym skierowanym a) do osób  posiadających prawo do wystawiania recept 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, b) osoby zawodowo 
związane z tematyką konferencji. 

1.2 Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą 
przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, 00-193 Warszawa, NIP 9542139638, KRS 0000204939, zwane  
w dalszej części Organizatorem. Parterem Organizacyjnym jest Fundacja Fakty Medyczne/ 
FaktyMedyczne.pl  z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-113 Poznań, która działając na podstawie 
upoważnienia  Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne siedzibą przy ul. Stawki 3A 
lok. 1-2, 00-193 Warszawa realizuje powierzone zadania związane z organizacją Programu 
określone w odrębnych umowach. Organizatorem Wykonawczym Programu jest Grupa casusBTL 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-113 Poznań. Organizator, Partner Organizacyjny, 
Organizator Wykonawczy (dalej: Organizatorzy). 

1.3 Uczestnikami Programu mogą być: (a) osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa  
w pkt.2 niniejszego Regulaminu; (b) osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od Organizatora 
Programu. 

1.4 Podczas Konferencji w ramach Programu mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, oraz 
wystawa branży medycznej i farmaceutycznej  przeznaczone wyłącznie dla Uczestników  
o których mowa w pkt. 1.1 i 1.3 spełniających warunek wskazany w pkt. 1.1 a). 

1.5 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  
w Programie i obowiązują wszystkich Uczestników, także tych zgłoszonych w trybie rejestracji 
grupowej. 

1.6 Oficjalna strona internetowa Programu znajduje się pod adresem 
www.leczenieprzeciwplytkowe.pl 

 

2. Regulamin internetowej rejestracji udziału w Programie. 

2.1 Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne będą 
przyjmowane do wyczerpania dostępnej liczby miejsc. 
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2.2 Rejestracja trwa od 15 stycznia 2019 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 7 
dni poprzedzających organizację ostatniej Konferencji w ramach Programu.  

2.3 Rejestracja odbywa się online na stronie www.leczenieprzeciwplytkowe.pl oraz w miarę 
dostępności miejsc w dniu rozpoczęcia danej Konferencji w ramach Programu. 

2.4 Dokonanie przez Uczestnika rejestracji, oraz otrzymanie potwierdzenia o rejestracji przez 
Organizatora Wykonawczego upoważnia Uczestnika do udziału w Programie (dalej: rejestracja).  

2.5 Udział w Programie jest bezpłatny. 

2.6 O możliwości udziału w danej Konferencji w ramach Programu z uwagi na ograniczoną ilość 
miejsc decyduje kolejność rejestracji. 

2.7 Rejestracja jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie wystawione na imię i nazwisko 
podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji, nazywana jest 
dalej „Uczestnikiem Programu”. 

2.8 Zrzeczenie się uczestnictwa na rzecz innej osoby możliwe będzie po okazaniu pisemnego 
oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa. 

2.9 Potwierdzenie rejestracji w Programie oznacza prawo do udziału w wybranej konferencji  
w ramach Programu oraz prawo do korzystania z zasobów platformy edukacyjnej Programu.  
Potwierdzenie rejestracji w Programie nie obejmuje kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz 
innych kosztów, które Uczestnik ponosi we własnym zakresie.  

2.10 Dane osobowe: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja 
FaktyMedyczne.pl z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-113 Poznań (Partner Organizacyjny). 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (OJ L 119, 4.5.2016, 
p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 
obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Programu. Administrator Państwa 
danych nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom 
lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne  
i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji w związku z udziałem w Programie. 
2. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte  
w Klauzuli prywatności na stronie internetowej Programu. 

2.11 Uczestnik, o którym mowa w par. 1 pkt. 1.4 oraz który spełnia warunek wskazany w pkt. 1.1 
a) otrzyma certyfikat uczestnictwa w wybranej Konferencji w ramach Programu w wersji PDF na 
adres e-mail wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu Konferencji w której uczestniczył  
w ramach Programu. 

2.12 Za udział w Konferencji w ramach Programu Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodnie 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r. w sprawie 
sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie 
potwierdzonej uchwałą właściwej  Izby Lekarskiej. 

2.13 Organizator Wykonawczy jest odpowiedzialny za wszystkie reklamacje związane  
z rejestracją. 
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2.14 Organizatorzy mają prawo do rejestracji przebiegu Konferencji w ramach Programu. 

3.  Zasady organizacyjne.  

3.1 Uczestnicy Konferencji w ramach Programu mogą przebywać jedynie w miejscach 
wyznaczonych przez Organizatora Wykonawczego. 

3.2 Osoby przebywające na terenie Konferencji w ramach Programu mają obowiązek stosowania 
się do zaleceń pracowników służb informacyjnych i porządkowych, oraz Organizatora 
Wykonawczego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

3.3 Na teren obrad konferencyjnych zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub 
innych niebezpiecznych przedmiotów określonych w ustawie o Broni i amunicji, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

3.4 Przebywającym na terenie obrad konferencyjnych nie wolno palić tytoniu. 

3.5 Służby porządkowe i informacyjne, wyposażone w odpowiednie identyfikatory i mają prawo 
do sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w konferencji w ramach 
Programu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia 
obrad konferencyjnych. 

3.6 Uczestnikom Konferencji w ramach Programu zabrania się filmowania i fotografowania 
przebiegu i wydarzeń Forum bez zgody Organizatora Wykonawczego. Zgoda musi być wyrażona 
w formie pisemnej. 

3.7 Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie obrad konferencyjnych ponoszą materialną 
odpowiedzialność za dokonane zniszczenia. 

3.8 Uczestników Konferencji w ramach Programu obowiązują ponadto postanowienia 
Regulaminu Obiektu w którym odbywają się obrady konferencyjne. 

3.9 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji w ramach Programu. 

4. Zmiana Regulaminu 

4.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 
www.leczenieprzeciwplytkowe.pl. 

4.2 Organizator Wykonawczy zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian  
w Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Programu Edukacyjnego. Zmiany  
w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają 
uzasadnienia i obowiązują od dnia ich publikacji na stronie www.leczenieprzeciwplytkowe.pl. 

5.3 Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek do Regulaminu będą 
niezwłocznie publikowane na stronie www.leczenieprzeciwplytkowe.pl. 
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