Regulamin Uczestnictwa
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób uczestnictwa w Konferencji
„RhinoForum2018”.
1. Postanowienia ogólne
1.1 RhinoForum 2018, zwane dalej Forum, odbędzie się w dniach 29 listopada -1 grudnia 2018
roku w Warszawie i jest konferencją naukową skierowaną 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 Forum jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynologii „Rynologia
Polska” z siedzibą przy ul. Hożej 37/5, 00-681 Warszawa, NIP 526-26-95-388, REGON
015213595, KRS 0000125143, zwane w dalszej części Organizatorem. Organizatorem
Wykonawczym jest Grupa casusBTL Sp. z o.o., która działając na podstawie upoważnienia
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii „Rynologia Polska” z siedzibą w Warszawie przy
ul. Hożej 37/5 realizuje powierzone zadania związane z organizacją Forum określone w
odrębnych umowach.
1.3 Uczestnikami Forum mogą być:
- osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa w pkt.2 niniejszego Regulaminu;
- osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od Organizatora Forum.
1.4 W ramach Forum odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne przeznaczone wyłącznie
dla Uczestników o których mowa w pkt. 1.1 i 1.3 oraz wystawa branży medycznej i
farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla Uczestników o których mowa w pkt. 1.3 oraz
spełniających warunek wskazany w pkt. 1.1 a).
1.5 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Forum i obowiązują wszystkich Uczestników, także tych zgłoszonych w trybie rejestracji
grupowej.
1.6 Oficjalna strona internetowa Forum znajduje się pod adresami http://rhinoforum.pl oraz
http://forumrynologiczne.pl/.
2. Regulamin internetowej rejestracji na Forum
2.1 Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne będą
przyjmowane do wyczerpania dostępnej liczby miejsc.
2.2 Rejestracja trwa od 1 maja 2018 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 23
listopada 2018 roku.
2.3 Rejestracja odbywa się tylko online na stronie http://rhinoforum.pl oraz
http://forumrynologiczne.pl/, oraz w miarę dostępności miejsc w dniu rozpoczęcia Forum.

2.4 Dokonanie przez Uczestnika rejestracji, uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz otrzymanie
potwierdzenia o rejestracji przez Organizatora Wykonawczego upoważnia Uczestnika do
udziału w Forum.
2.5
Program
Forum
znajduje
się
na
stronie
http://rhinoforum.pl
oraz
http://forumrynologiczne.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
programie Forum.
2.6 O dostępności miejsc na Forum w systemie rejestracji decyduje kolejność rejestracji.
2.7 W przypadku wyczerpania się puli dostępnych miejsc dla uczestników Forum, o akceptacji
zgłoszenia dokonywanej przez Organizatora decyduje data wpłynięcia opłaty rejestracyjnej na
konto Organizatora. O ewentualnym odrzuceniu rezerwacji z powodu braku miejsc Uczestnik
zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
2.8 Rejestracja jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie wystawione na imię i nazwisko
podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji, nazywana
jest dalej „Uczestnikiem Forum”.
2.9 Zrzeczenie się uczestnictwa na rzecz innej osoby możliwe będzie po okazaniu pisemnego
oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa lub podmiotu, który opłacił uczestnictwo tej
osobie.
2.10 Rezygnacja z uczestnictwa w Forum, zgłoszona w formie pisemnego wniosku przed 15
października 2018 roku, umożliwia uzyskanie zwrotu połowy wniesionej opłaty rejestracyjnej.
Opłata rejestracyjna przekazana zostanie na kartę płatniczą lub konto bankowe, z którego
dokonano płatności. Zastrzega się, że w przypadku rezygnacji z udziału w Forum po 15
października 2018 r., Organizator nie zwraca wniesionej opłaty rejestracyjnej. Wyjątkiem od
powyższej reguły jest nieotrzymanie wizy przez zagranicznego Uczestnika Forum. Po
udokumentowaniu faktu odmowy jest możliwe uzyskanie zwrotu połowy opłaty rejestracyjnej,
jednak zgłoszenie musi nastąpić nie później, niż 15 listopada 2018.
2.11 Opłata rejestracyjna zawiera: a) udział w przerwach lunchowych i kawowych, (b) podatek
VAT 23%. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz innych
kosztów, które Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
2.12 Opłatę rejestracyjną należy wpłacić w ciągu 7 dni od rejestracji na konto wskazane przez
Organizatora Wykonawczego, jednak nie później niż do dnia obowiązywania danej stawki.
Aktualne stawki i terminy podane są na stronie wydarzenia http://rhinoforum.pl oraz
http://forumrynologiczne.pl/.
2.13 Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora Wykonawczego (w tym przypadku
rejestracja płatności rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Organizatora Wykonawczego);
b) przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności transferuj.pl,
obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym
przypadku rejestracja płatności rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Organizatora
Wykonawczego informacji z systemu transferuj.pl o dokonaniu płatności).

2.14 Osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący płatności, zwany dalej Płatnikiem, otrzyma
drogą elektroniczną, na adres podany w formularzu rejestracyjnym, fakturę VAT,
potwierdzającą udział Uczestnika w Forum.
2.15 Rejestrując osobę trzecią, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do
złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań
niniejszego Regulaminu i jego akceptacji. W przypadku wnoszenia opłaty za osobę trzecią,
należy podać jej imię i nazwisko.
2.16 Brak uregulowania należności za udział w Forum w terminie podanym przez Organizatora
na stronie wydarzenia, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez
ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
2.17 Dane osobowe:
2.17.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Rynologii „Rynologia Polska” z siedzibą przy ul. Hożej 37/5, 00-681 Warszawa
(Organizator). 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 Konferencji. Organizator konferencji 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 pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorami Konferencji.
2.17.2 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy –
uczestnictwo w konferencji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji Pana/Pani udziału w
konferencji, powyższe nie dotyczy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie
udzielonej zgody.
2.17.3 Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Rynologii Rynologia Polska z siedzibą przy ul. Hożej 37/5 w Warszawie (00-681). Adres email: info@magazynorl.pl

2.17.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-rejestracji Uczestników Konferencji w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji,
przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b.;
- wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją
Konferencji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i
dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania utrwalonego przez
Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad konferencyjnych w materiale
sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Konferencji. Wyrażenie powyższych zgód jest
dobrowolne i w każdej chwili może zostać bezpłatnie cofnięte. Dane te mogą być
przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO. Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do

bezpłatnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
2.17.5 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, Organizator Wykonawczy,
casusBTL.
2.17.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu
realizacji Konferencji, postępowania reklamacyjnego związanego z Konferencją oraz
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją
Konferencji, a w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie
zgody do momentu jej cofnięcia
2.17.7 W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać
się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres
poczty elektronicznej: info@magazynorl.pl
2.17.8 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2.17.9 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy –
uczestnictwo w Forum. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji.
2.17.10 Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania: nie dotyczy.
2.17.11 Kategoria osób, których dane dotyczą: przetwarzane dane osobowe dotyczą:
uczestników Forum.
2.17.12 Rodzaj danych osobowych: przetwarzane dane osobowe dotyczą: płeć, imię,
nazwisko, tytuł naukowy, numer prawa wykonywania zawodu specjalizacja, adres e-mailowy,
telefon, nazwa i adres organizacji, dane fakturowe, które będą danymi osobowymi.
2.17.13 Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych
obejmuje następujące działania: rejestracja Uczestników Forum w procesie rejestracji
indywidualnej i grupowej, komunikaty organizacyjne, wysyłka certyfikatów po wydarzeniu
na adres e-mail oraz innych informacji związanych z organizacją Forum.
2.17.14 Podmioty zewnętrzne, które są zaangażowane w proces przetwarzania danych
osobowych jako Podwykonawcy przetwarzający dane osobowe: Grupa casusBTL Sp. z o.o.;
casusBTL, home.pl S.A., Integrator Płatności S.A.
2.17.15 Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie
dotyczy.
2.18 W przypadku, gdy Uczestnik wybierze płatność poprzez system transferuj.pl, jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy
Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000412357.
2.19 Uczestnik, o którym mowa w par. 1 pkt. 1.4 oraz który spełnia warunek wskazany w pkt.
1.1 a) otrzyma certyfikat uczestnictwa w Forum w wersji PDF na adres e-mail wskazany
podczas rejestracji, po zakończeniu Forum.

2.20 Za udział w Forum 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.
2.21 GRUPA CASUSBTL SP. Z O. O. jest odpowiedzialna za wszystkie płatności, zwroty,
reklamacje związane z rejestracją.
3. Zasady organizacyjne.
3.1 Uczestnicy Forum mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora
i Organizatora Wykonawczego.
3.2 Osoby przebywające na terenie Forum mają obowiązek stosowania się do zaleceń
pracowników służb informacyjnych i porządkowych Organizatora i Organizatora
Wykonawczego Forum, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
3.3 Na teren Forum 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 Forum nie wolno palić tytoniu.
3.5 Służby porządkowe i informacyjne Organizatora Forum, wyposażone w odpowiednie
identyfikatory i mają prawo:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Forum, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Forum,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 3.3 Regulaminu.
3.6 Identyfikator służb porządkowo-informacyjnych Organizatora zawiera: imię i nazwisko
jego posiadacza.
3.7 Na teren Forum nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, zachowujące się
agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, posiadające przedmioty określone w punkcie 3.3 Regulaminu,
odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 3.5. a-c) Regulaminu oraz
osoby wobec których został orzeczony środek ograniczenia wolności w postaci zakazu wstępu
na Forum.
3.8 Z terenu Forum będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Forum.
3.9 Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia mogą być zatrzymywane w celu przekazania ich Policji.

3.10 Uczestnikom Forum zabrania się filmowania i fotografowania przebiegu i wydarzeń
Forum bez zgody Organizatora. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej.
3.11 Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie Forum ponoszą materialną
odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.
3.12 Uczestników Forum obowiązują ponadto postanowienia Regulaminu Obiektu, w którym
odbywać się będzie Forum.
3.13 Organizator i Organizator Wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
4. Tłumaczenia/Słuchawki
4.1 Wybrane sesje anglojęzyczne w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2018 r. będą tłumaczone
symultanicznie.
4.2 Uczestnikom
symultanicznych.
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4.3 Słuchawki będą wydawane i zbierane każdego dnia Forum.
4.4 W przypadku:
a) zagubienia,
b) nie dokonania zwrotu,
c) zwrotu, niekompletnego, uszkodzonego lub zniszczonego zestawu słuchawkowego
Organizator obciąży osobę, która pobrała słuchawki kwotą 1.000 PLN.
5. Zmiana Regulaminu
5.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronach
http://rhinoforum.pl oraz http://forumrynologiczne.pl/.
5.2 Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie
nienaruszających podstawowych zasad Forum. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw
nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia i obowiązują od dnia ich
publikacji na stronach http://rhinoforum.pl oraz http://forumrynologiczne.pl/.
5.3 Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek do Regulaminu będą
niezwłocznie publikowane na stronach http://rhinoforum.pl oraz http://forumrynologiczne.pl/.

