
Regulamin uczestnictwa w Trzecim Kongresie Młodych Dentystów w 

Białymstoku, odbywającym się w dniach 27-29.03.2020 r. w Białymstoku:

I. ORGANIZATOR

Organizatorami Trzeciego Kongresu Młodych Dentystów są:

1. „Będąc  Młodym Dentystą  Monika  Żbikowska”,  ul.  Wędrowna 2/7,  20-819 Lublin,  NIP

7123050602

2. POLSKIE  TOWARZYSTWO  STUDENTÓW  STOMATOLOGII  Krakowska  26  50-425

Wrocław, Polska NIP 5220016336 - Oddział w Białymstoku

1. Uczestnik — uczestniczący w Szkoleniu: będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazany

przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.

2.  Zamawiający  –  osoba  fizyczna  nie  będąca  konsumentem  w  rozumieniu  art.  221  Kodeksu

cywilnego,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej,

zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych

w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.

2. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez „Będąc Młodym Dentystą Monika

Żbikowska”: www.kongresdentystow.pl, w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie

prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.

3. Regulamin — niniejszy regulamin dotyczy kongresu realizowanego przez Organizatora. 

4. Szkolenie - organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:

Szkolenie – szkolenie, kurs, kurs medyczny, warsztat lub seminarium,

Konferencja – konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

III. REJESTRACJA NA KONGRES:

1.  Rozpoczęcie  procesu  rejestracji  następuje  poprzez  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego

zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora

2.  Złożenie  zgłoszenia  uczestnictwa  w  Szkoleniu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez

Zamawiającego  warunków  udziału  w  Szkoleniu,  wynikających  z  zamówienia  oraz  niniejszych

postanowień.

3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i

złożenia   zamówienia  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego.  W  przypadku  braku  takiego

upoważnienia  Organizatorowi   przysługuje  prawo do obciążenia  osoby składającej  zamówienie

pełnymi kosztami szkolenia.



4. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma na podany w Formularzu adres

e- mail wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia.

5. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania

przez  Organizatora  potwierdzenia  uczestnictwa  w  Szkoleniu,  po  otrzymaniu  wpłaty  oraz

kompletnych danych Uczestnika.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONGRESIE, PŁATNYCH KURSACH

TEMATYCZNYCH LUB IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ZMIANA

PODMIOTU POKRYWAJĄCEGO OPŁATĘ:

1.  Uczestnik  Szkolenia  ma  prawo  wycofać  swoje  uczestnictwo  w  Szkoleniu  bez  podawania

przyczyny rezygnacji na zasadach opisanych poniżej.

2. Rezygnacja z uczestnictwa powinna zostać dokonana w formie pisemnej i winna być przesłana w

formie skanu oświadczenia  podpisanego przez Uczestnika  na e-mail:  info@kongresdentystow.pl

(decyduje data wpływu pisma do Organizatora).

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub Zamawiającego z uczestnictwa w udziale w Szkoleniu

otrzymanym przez Organizatora:

3.1. do 27.02.2020 r., odpowiednio Uczestnik lub Zamawiający otrzymają zwrot w wysokości 50%

opłaty za szkolenie odbywające się dnia 28.03.2020 oraz całości opłaty za warsztaty towarzyszące

(kurs medyczny),

3.2. od 28.02.2020 r. Uczestnik lub Zamawiający nie otrzymają zwrotu opłaty za udział w panelu

wykładowym, będą uprawnieni do otrzymania zwrotu 80% opłaty za warsztaty towarzyszące (kurs

medyczny).

4.  Opłaty  za  szkolenie  oraz  za  warsztaty  (kurs  medyczny)  będą  zwracane  na  konto  bankowe,

wskazane przez Uczestnika lub Osobę Towarzyszącą,

6. W przypadkach opisanych, e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien

zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.

7.  Zamiast  zgłoszonej  osoby  w  wydarzeniu  może  wziąć  udział  inna  osoba  pod  warunkiem

przesłania  danych Osoby Zastępczej  drogą  mailową (na  adres:  info@kongresdentystow.pl)  oraz

potwierdzeniem przez Organizatora akceptacji tego faktu.

V. INNE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany

prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

2. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania

(odstąpienie  od  umowy)  w  szczególności  w  razie  niemożliwości  przeprowadzenia  Szkolenia  z
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przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej

liczby zgłoszeń.

3.  W przypadku odwołania  Szkolenia,  Organizator  może zaproponować Uczestnikowi  udział  w

Szkoleniu  w innym terminie.  Jeżeli  Organizator  nie  zaproponuje  innego terminu Szkolenia  lub

termin  ten nie  zostanie  zaakceptowany przez Uczestnika,  kwota wpłacona przez  Uczestnika  na

konto  Organizatora  zostanie  zwrócona  najpóźniej  w  terminie  14  dni  od  planowanej  daty

rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.  W  przypadku  odwołania  Szkolenia,  Zamawiającemu  nie  przysługuje  prawo  do  zwrotu

poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem

w  Szkoleniu  z  wyjątkiem  zwrotu  uiszczonej  na  rzecz  Organizatora  opłaty  za  uczestnictwo  w

Szkolenia.

5.  Organizator  oświadcza,  że  materiały  udostępniane  Uczestnikom podczas  Szkolenia  są  objęte

ochroną  prawa  autorskiego.  Uczestnik  ma  prawo  do  korzystania  z  nich  jedynie  w  ramach

dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy

korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

6. W celu zachowania bezpieczeństwa ogólnego, w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej z

dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 81 poz. 351) i innych obowiązujących aktów normatywnych

zakazuje się:

- Używania i stosowania ognia otwartego.

- Palenia tytoniu w całym obiekcie poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami.

- Używania sprzętu gaśniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- Włączania do sieci energetycznej w obiekcie urządzeń elektroenergetycznych bez uprzedniego

uzgodnienia z Pracownikami technicznej obsługi obiektu i Biura Organizacyjnego

- Blokowania dojść i wyjść ewakuacyjnych i przejezdności dróg wewnętrznych oraz dróg ppoż.

wokół nich.

- Wnoszenia alkoholu na tereny obiektu

-  Wnoszenia  na  teren  obiektu  materiałów  niebezpiecznych,  zagrażających  bezpieczeństwu

ogólnemu uczestników imprezy.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że sesje oraz wykłady mogą być transmitowane online za

pośrednictwem  Internetu  (streaming)  oraz  że  może  być  filmowany  i  fotografowany  przez

Organizatora.

2.  Biorąc  udział  w  Szkoleniu  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  przetwarzanie  danych

osobowych w postaci wizerunku i możliwość rozpowszechniania przez „Będąc Młodym Dentystą



Monika Żbikowska” wizerunku i wypowiedzi utrwalonych podczas Szkolenia w postaci fotografii

cyfrowej i nagrania video, samodzielnie lub w połączeniu z innymi osobami, w celu informowania

o  przedmiocie  działalności  i  organizowanych  wydarzeniach,  poprzez  umieszczanie  w  mediach

internetowych  (m.in.  strona  www,  Facebook,  LinkedIn,  w  tym  jako  linki),  zamieszczanie  w

materiałach informacyjnych i promocyjnych „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska” (np.

broszury, foldery). Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub

sfotografowany  podczas  uczestnictwa  w  Dniach.  Zgoda  nie  jest  ograniczona  w  czasie  ani

terytorialnie.

3.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  „Będąc  Młodym  Dentystą  Monika

Żbikowska” z siedzibą w Lublinie przy ul. Wędrowna 2/7

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy.

2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO) – na podstawie zgody w zakresie przetwarzania wizerunku, art. 6 Ust. 1

b) RODO - gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą – w celu rejestracji i uczestnictwa w Konferencji i rozliczenia opłat, na podstawie

art.  6.  Ust.  1  f)  RODO-  gdy  jest  to  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie

uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej  - w celu przekazania danych

uczestników  zaufanym  partnerom  biznesowym,  zapewnienia  jej  sprawnej  i  bezpiecznej

organizacji oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora, jak również na podstawie

art.  6  Ust  1  c)  RODO – gdy jest  to  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków prawnych

Administratora – m.in. w celu spełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych.

3. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do

żądania  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia

danych  do  innego  administratora  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty

złożenia zgłoszenia uczestnictwa. 

6. Dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  Administratora  w  celach  marketingowych  oraz

organizacyjnych związanych z organizacją Kongresu Młodych Dentystów. 



7. Prawnie  uzasadnione  interesy  Administratora  to  wszystkie  działania  związane  z

marketingiem i organizacją Konferencji, działaniem na rzecz partnerów biznesowych, jak

również  marketing  bezpośredni  Administratora.  Administrator  ogranicza  udostępnienie

danych uczestników jedynie do wybranych partnerów. 

8. Odbiorcami  danych  mogą  być  zaufani  Partnerzy  Administratora,  o  których  mowa  jest

powyżej,  jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach

wsparcia organizacji Dni (np. podmioty świadczące usługi PR, IT i księgowe). 

9. Administrator traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym

priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa, w tym

art.  32.  RODO środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę przetwarzanych

danych  osobowych.  W  szczególności,  za  pomocą  szyfrowania  Administrator  zapewnia

zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa

Cywilnego.

2. Niniejsze postanowienia regulaminowe stanowią integralną część zamówienia,  zgodnie z

art. 384 Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Wszystkie  zmiany  w  Regulaminie  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej

Organizatora (www.kongresdentystow.pl).

5. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora. 

6. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z

dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504)

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  Uczestników,  które  mogą  zostać

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

8. Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  dokonane  przez  siebie

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania

związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
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