Regulamin rejestracji uczestników
Cardiology Innovations Days 2018
Międzynarodowa konferencja
7–8.06.2018 r. we Wrocławiu

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Cardiology Innovations Days 2018, zwany w dalszej części Regulaminu Konferencji, odbywa się w dniach 7–8
czerwca 2018 r. w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu.
1.2 Organizatorem Konferencji jest Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej
26 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000596618, NIP: 7792436299, REGON: 362981730.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują
wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami konferencji są: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w
szczególności lekarze kardiolodzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, Wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, (c) Wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.
1.5 W ramach konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla Uczestników o których mowa w pkt. 1.4 (a), wystawa spoza branży
medycznej i farmaceutycznej przeznaczona dla wszystkich uczestników.
1.6 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://cardiologyinnovations.com

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie przesłanek (rejestracja):
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
na adres korespondencyjny Grupy casusBTL Sp. z o.o., ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań lub zgłoszenie w Biurze
Grupy casusBTL Sp. z o.o., lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji tj. 7-8 czerwca
2018 r.
2.1.2 Otrzymanie potwierdzenia w formie bądź automatycznego potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego, lub potwierdzenia na podany adres mailowy z wyłączeniem sytuacji rejestracji w dniach obrad kongresowych.
2.1.3 Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2 Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy firmy Grupa casusBTL Sp. z o.o.: Bank PKO BP SA, III Oddział w Poznaniu, Nr konta: 80 1020 4027 0000 1502 1335 4578; tytułem: udział w „Cardiology Innovations Days 2018”, podając:
- w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury VAT imiennej): imię i nazwisko, adres
- w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP
- w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za
którą jest wnoszona opłata.
b) przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności transferuj.pl, obsługiwany przez
firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
2.3. Opłata powinna być wniesiona dopiero po dokonaniu rejestracji przez zgłaszającego uczestnictwo.
2.4 Casus BTL wystawi fakturę VAT/paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
2.5 FV wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
2.6 ZWOLNIONYMI Z OPŁAT są: pracownicy służby zdrowia (profesje medyczne), w tym inżynier medyczny, ordynator, pracownik naukowy ośrodka akademickiego związanego z ochroną zdrowia, technik, klinicysta, manager
działu zakupów w szpitalu, dyrektor szpitala, pielęgniarka, administrator szpitala, administrator zakładu opieki
zdrowotnej, dyrektor placówki medycznej, kierownik działu placówki medycznej, przedstawiciel instytucji związanej z sektorem ochrony zdrowia, przedstawiciel organizacji non-profit związanej z sektorem ochrony zdrowia, personel medyczny, lekarz, student UM Wrocław, student Politechniki Wrocławskiej, student, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzysta, przedstawiciel administracji
rządowej, przedstawiciel administracji samorządowej, prelegent, wykładowca, naukowiec medyczny.
2.7 Identyfikator dla Uczestnika, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 b) i c) nie uprawnia do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych z przekazem na temat reklamy produktu leczniczego i w wystawie firm branży medycznej i
farmaceutycznej
2.8 Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem świadczeń wliczonych w opłatę rejestracyjną.
2.9 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego
http://cardiologyinnovations.com upływa w dniu 4 czerwca 2018 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa
w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, tj. 7–8 czerwca 2018
r.
2.10 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji
winna być dokonana w formie pisemnej.
2.11 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a)

Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 60. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne
w wysokości 30% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

b) Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 59. dniu przed rozpoczęciem Konferencji
lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
2.12 Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora, Organizator ma 90 dni na dokonanie zwrotu.

§3. Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji pod adresem http://cardiologyinnovations.com
3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w
Konferencji.
3.3 FV wystawiana jest zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym w danych do faktury VAT. W
przypadku braku danych wystawiona zostanie faktura imienna. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.
3.4 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego
tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora w terminie trzech dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia zakończenia Kongresu.
4.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5. Postanowienia końcowe

5.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator
niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
5.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie
przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
5.3 Organizator może zmienić termin i miejsce Konferencji bez podania przyczyny.
5.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
5.5 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
5.7 Podczas Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących
w obiekcie kongresowym tj. Hotel Ibis Styles we Wrocławiu.
5.8 Dane osobowe:

5.8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61312) przy ul. Rodawskiej 26. 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
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5.8.2. 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.
5.8.3.Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: daneosobowe@grupacasusbtl.pl.
5.8.4. 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.
5.8.5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, casusBTL, home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, Krajowy Integrator Płatności S.A.
5.8.6. 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.

5.8.7. 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: (daneosobowe@grupacasusbtl.pl).
5.8.8. 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.5.9.8. 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 na konferencji.
5.8.9 Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania: nie
dotyczy.
5.8.10 Kategoria osób, których dane dotyczą: przetwarzane dane osobowe dotyczą: uczestników konferencji;
5.8.11 Rodzaj danych osobowych: przetwarzane dane osobowe dotyczą: płeć, imię, nazwisko, tytuł, adres korespondencyjny, adres e-mailowy, telefon, przynależność uczestnika, dane fakturowe, które będą danymi osobowymi.
5.8.12 Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące
działania: rejestracja Uczestników Konferencji w procesie rejestracji indywidualnej i grupowej.
5.8.13 Podmioty zewnętrzne, które są zaangażowane w proces przetwarzania danych osobowych jako Podwykonawcy przetwarzający dane osobowe: casusBTL, home.pl S.A., Krajowy Integrator Płatności S.A.
5.8.14 Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie dotyczy.
5.9 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.
5.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas Konferencji.
5.11 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
5.12 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
http://cardiologyinnovations.com
5.13 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia
na stronie internetowej http://cardiologyinnovations.com

