Warunki uczestnictwa i regulamin
Regulamin XIV Konferencji Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce
„FALENTY 2021" Warszawa, 04 – 06 listopada 2021 r.
1. Postanowienia ogólne
1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Przyszłość leczenia i
pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce „Falenty 2021”, zwana w dalszej części
Regulaminu Konferencją odbywa się w dniach 04 – 06 listopada 2021 r. w Warsaw
Plaza Hotel, ul. Łączyny 5 w Warszawie;
2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 20 lok. 49, 02-541 Warszawa.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Uczestnikami Konferencji są lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką
konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje
satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz ich wystawy są
skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia
06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, późn. zm.).
5. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne, wykłady oraz warsztaty
merytoryczne.
6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem
www.konferencjafalenty.pl,
adres
e-mail
do
kontaktów
konferencja@konferencjafalenty.pl
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem:
▪ formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
Konferencji
lub
▪
czytelnie wypełnionego, podpisanego formularza wraz z kopią wpłaty
przesłanego na adres e-mail: konferencja@konferencjafalenty.pl
lub
▪
czytelnie wypełnionego, podpisanego formularza wraz z kopią wpłaty
przesłanego pocztą na adres Biura Organizatora Konferencji: Delta
Tour Sp. z o.o. ul. Czerska 18 00-732 Warszawa, z dopiskiem:
Marta Stankiewicz (tel. +48 537 167 577).
2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
2. Opłatę za konferencję należy przesłać na podane w formularzu rejestracyjnym konto
wg tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej serwisu.
3. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w
konferencji.
4. Uczestnikami konferencji są osoby, które wygłaszają prezentacje na dany temat oraz
takie które prezentacji nie wygłoszą.
5. Uczestnikiem, który wygłosi prezentację na dany temat jest osoba która: Uczestniczy
w sesji wykładowej oraz warsztatowej z własną prezentacją, zgłosiła temat referatu
lub warsztatu, wraz ze streszczeniem do wybranej przez nią sekcji do dnia 30
września 2021 r. - została zakwalifikowana przez Komitet Organizacyjny i Naukowy
w wyniku czego została o tym fakcie poinformowana.
6. Uczestnikiem, który nie wygłosi prezentacji na dany temat jest osoba, która:
- uczestniczy w sesji wykładowej i warsztatowej bez własnej prezentacji;

- zgłosiła swoje Uczestnictwo do 15 października 2021 r.
- dokonała opłaty za udział w konferencji zgodnie z terminem przesłanej rejestracji.
7. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.
8. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas konferencji Uczestnik
może otrzymać punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego lekarzy.
9. Punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego lekarzy są naliczane w oparciu o listy
obecności, które rejestrują faktyczny udział uczestników w sesjach warsztatowych
oraz wykładowych.
10. Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w
przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji.
12. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 15
października 2021 r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli
możliwości skorzystania z pełnej oferty Konferencji.
13. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika
z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.
14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi
przysługuje zwrot:
1. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 60-tym
dniu przed rozpoczęciem konferencji, Organizator, pod warunkiem
otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę,
zatrzymując odstępne w wysokości 15% wartości całości opłaty.
2. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 60-tym dniu przed
rozpoczęciem konferencji lub później, a zarazem wcześniej niż w 30-tym dniu
przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać 50%
wartości całości opłaty.
3. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym
dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo
zatrzymać całą otrzymaną zaliczkę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej
żądać, wraz z odsetkami ustawowymi.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do
odszkodowania ze strony Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od
Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji
może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów
dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas konferencji
1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla sponsorów są
oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady i warsztaty.
2. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów
satelitarnych, pod warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani, a
pomieszczenia wykładowe przeznaczone na te działania są wyraźnie oznaczone.
3. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań
marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają
normy prawne i obyczajowe.
4. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie
wystawiennicze jest dobrowolne.
5. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu
marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach
przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.
4. Ceny i warunki płatności
1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na
stronie internetowej konferencji.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi,
związane z Uczestnictwem w Konferencji. Odpowiedzialność płatnika i
zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie
internetowej konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez
ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres Biura Organizatora
Konferencji.
2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
6. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z treścią 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, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia
udostępnionych danych osobowych:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia, czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są
nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Organizatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego,
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na
miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
9) prawo do uzyskania interwencji człowieka (np. pracownika) ze strony
Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
10) modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych można dokonać, pisząc na adres
mailowy: konferencja@konferencjafalenty.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy, będą
przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do: posprzedażowej obsługi Uczestników (np. obsługi reklamacji),
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
Organizatorowi, wypełnienia innych obowiązków prawnych Organizatora (np.
wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
3. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,
której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą

przechowywane do czasu jej odwołania lub upływu okresu, którego zgoda dotyczyła.
Dane kontaktowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom
współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konferencji.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych
uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji
umowy/przyjęcia zgłoszenia na Konferencję.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników, na zlecenie Polskiego
Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, jest firma Delta Tour Sp. z o.o. ul. Czerska
18 00-732 Warszawa, NIP 526-22-37-697.
7. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od
Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników
na wskazane przez nich konta bankowe.
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.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Organizatorem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7. 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.
8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

