
Regulamin  

Konferencji online z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną: 

OŚ JELITO-WĄTROBA-MÓZG implikacje praktyczne  

Szczecin, 21 listopad 2020r. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji online z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną 

– OŚ JELITO-WĄTROBA-MÓZG zwanej dalej Konferencją.  

2. Konferencja odbywa się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

3. Organizatorem Konferencji jest Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zwanymi dalej Organizatorem.  

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

i obowiązują wszystkich Uczestników.  

5. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w Harmonogramie, 

zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej Konferencji, funpage'u oraz 

wydarzeniu na Faceoobk’u. Dane w Harmonogramie Organizator może dowolnie modyfikować.  

6. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia zmian w Harmonogramie. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby 

Uczestników lub z innych powodów niezależnych od Organizatorów. W przypadku odwołania 

webinaru Organizator zorganizuje webinar w innym wskazanym przez siebie terminie. 

8. W przypadku odwołania Konferencji, Organizatorzy są zobowiązani poinformować o tym 

Uczestników w dowolnym czasie. Poinformowanie Uczestników o zmianach nastąpi za pomocą 

danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. 

Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze 

zmianami opisanymi powyżej. 

Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Uczestnictwo w ciągu 30 dni od dnia podjęcia 

decyzji o odwołaniu Konferencji. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od nich niezależnych. 

 

§2. Uczestnictwo w Konferencji 

1.Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:  

a) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnika dostępnej na 

stronie internetowej Konferencji, poprawne wypełnienie karty, podpisanie zgód i 

odesłanie na adres: neurobiota@pum.edu.pl 

b) Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.  

c) Opłatę za udział należy przesłać na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora na 

stronie internetowej Konferencji. 
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2. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie Uczestnika wyrażone w 

Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. Opcję „chcę otrzymać fakturę” należy zaznaczyć podczas 

wypełniania Karty Zgłoszenia Uczestnika.  

4. Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Uczestnika w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. 

5. Każdy Uczestnik biorący czynny udział w Konferencji otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa 

drogą mailową w terminie nie przekraczającym 10 dni od konferencji.  

6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Karty Zgłoszeniowej Uczestnictwa 

upływa w dniu wskazanym przez Organizatora i zamieszczonym na stornie internetowej, funpage'u 

oraz wydarzeniu na Faceoobk’u.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

10. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega 

sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie 

został należycie powiadomiony o zmianach w Konferencji, jeśli dane podane w formularzu 

rejestracyjnym uniemożliwiły z nim kontakt. 

12. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji nadesłanej w formie formularza 

rejestracyjnego, jeśli w zgłoszeniu będzie brakowało niezbędnych danych i/lub będą one nieczytelne. 

Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z osobą zgłaszającą uczestnictwo celem 

uzupełnienia danych. 

13. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych 

umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Konferencji. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika lub Konferencji. 

14. W przypadku wniesienia opłaty za uczestnictwo w Konferencji po zamknięciu zapisów na 

konferencję Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi pełnego Pakietu Konferencyjnego. Uczestnik 

przyjmuje do wiadomości, iż z tego tytułu nie przysługuje mu rabat ani upust za uczestnictwo. 

15. Jeśli świadczenie na rzecz Uczestnika związane jest z kolejnością wnoszenia opłat na uczestnictwo 

decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora (data zaksięgowania środków na rachunku 

Organizatora). Opłaty, które wpłyną po wyznaczonej dacie pomimo ich wcześniejszego nadania 

uznawane są za wpłaty po terminie. 

 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1.Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w 

Konferencji powinna być wysłana w formie mailowej na adres: neurobiota@pum.edu.pl z podaniem 

dokładnych danych identyfikujących Uczestnika: Imię Nazwisko oraz adres mailowy z którego 

dokonał rejestracji. 

2. W przypadku gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem 

Wydarzenia lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. 

3. Do Uczestnika, który nie dokonał rezygnacji z udziału w Konferencji oraz w niej nie uczestniczył  

zostaną wysłane materiały konferencyjne oraz imienny certyfikat uczestnictwa o ile Uczestnik zgłosi 

drogą mailową taką chęć w terminie nie przekraczającym 14 dni od zakończenia Konferencji. 



  

§4. Opłaty 

1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej 

Konferencji.  

2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na 

stronie internetowej Konferencji, funpage’u oraz wydarzeniu na Facebook’u, upoważnia Organizatora 

do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

§5. Udział w konferencji – wymagania techniczne 

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem 

mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. 

2. Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash 

oraz akceptacji cookies.  

3.Organizator nie  bierze odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinaru nie leżące po stronie 

Organizatora lub spowodowane niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. 

4. Organizator posiada prawa autorskie, majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i 

wykorzystywanych w trakcie webinaru. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie 

zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez 

uprzedniej zgody Organizatora.  

Ochrona danych osobowych 

§6. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie informuje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator, Zakład Żywienia Człowieka i 

Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Ogólnopolskiej Konferencji 

Interdyscyplinarnej „OŚ JELITO-WĄTROBA-MÓZG implikacje praktyczne, Szczecin 21 listopad 

2020r, oraz sytuacji z nią związanych, a także w celu informacyjnym dotyczącym organizacji 

kolejnych Ogólnopolskich Konferencji Interdyscyplinarnych z cyklu spotkania z dietetyką 

funkcjonalną. 

 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

 5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty). 

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, poprzez kontakt mailowy:  neurobiota@pum.edu.pl 
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§6. Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie potwierdzenia rejestracji na Konferencję oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 

dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Konferencja ma charakter zamknięty. 

6. Wszelkie materiały drukowane, w tym reklamy w czasopismach, plakaty, ulotki i e-maile dotyczące 

Konferencji, oraz inne formy kontaktu mają jedynie charakter informacyjny – zawarte w nich treści 

mogą ulec zmianie i nie one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

7. Regulamin został ustanowiony i zatwierdzony przez komitet organizacyjny konferencji.  

 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r. 

 

9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w  dniu 

zamieszczenia ich na stronie internetowej Konferencji, funpage'u oraz wydarzeniu na Facebook’u. 


