Regulamin uczestnictwa w płatnych konferencjach on-line organizowanych przez Medien
Service Sławomir Cieśliński
1. Organizatorem płatnych wideo-konferencji on-line (Konferencja), zwanym dalej
Organizatorem, jest Medien Service Sławomir Cieśliński z siedzibą w 05-500
Piaseczno, ul. Kombatantów 24, NIP: 521-008-62-52.
2. Wynagrodzenie (Cena) należne Organizatorowi za udział jednej osoby w konferencji
określane jest każdorazowo na dedykowanej stronie www danej konferencji. Cena
obejmuje dostęp do konferencji, upublicznione prelekcje oraz materiały szkoleniowe.
Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora uczestnik konferencji pokrywa
we własnym zakresie.
3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany
każdorazowo na stronie konferencji z uwzględnieniem informacji wskazanych przez
Organizatora na fakturze Pro Forma lub na fakturze VAT.
4. Przesłanie do Organizatora pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego (Zgłoszenie jest równoznaczne z zawarciem z
Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający
umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi
konferencyjnej. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres
poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę Pro Forma lub fakturę VAT
płatną w podanym terminie od daty Zgłoszenia.
5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w
trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób
postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych
oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w
interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na stronie www konferencji.
6. O rezygnacji z udziału w konferencji należy poinformować Organizatora przesyłając
taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora – medserv@interia.pl.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji nie później niż dziesięć (10) dni
roboczych przed rozpoczęciem konferencji, podmiot zgłaszający zostanie obciążony
opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie
ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na
dziesięć (10) dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie krótszym niż
dziesięć (10) dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji, podmiot zgłaszający
zostanie obciążony pełną Ceną.
9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w konferencji nie zwalnia podmiotu
zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
10. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w konferencji
wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot
zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty
elektronicznej Organizatora: medserv@interia.pl nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia konferencji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie konferencji, w
szczególności polegających na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby
prowadzącej, jak również do zmiany terminu lub odwołania konferencji.
12. W przypadku odwołania konferencji uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone
lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów
uczestnictwa w innej konferencji Organizatora.

13. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z konferencją (Materiały)
stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i
w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku uczestnika konferencji.
14. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu,
rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne
udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie
sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 13 Regulaminu.
15. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia
udziału w konferencji, że Organizator może utrwalać przebieg konferencji -w celu
informacyjnym -za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody
uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w konferencji na powyższe czynności
wyklucza możliwość wzięcia udziału w konferencji Organizator może zamieścić
utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr
osobistych, w tym danych osobowych.
16. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia
do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w
imieniu którego osoba zgłaszająca działa.
17. Uczestnictwo w konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika konferencji systemem
teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
1. dostęp do Internetu,
2. urządzenie końcowe,
3. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego
odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych,
multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
18. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter konferencji odbywającej się z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie
Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach
technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w konferencji.
19. Organizator konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób
trzecich,
2. niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika
konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów
komputerowych,
3. niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika
konferencji w celu wzięcia udziału w niej,
4. wady sprzętu komputerowego uczestnika konferencji,
5. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika konferencji
6. nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika konferencji,
7. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w
konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

20. Administratorem danych osobowych jest Organizator. e-mail: medserv@interia.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 potrzeby realizacji konferencji.
21. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konferencji, dokonania niezbędnych
rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź
ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych
produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
22. Uczestnik konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
(w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury
rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
konferencji.
23. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może
zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie
komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na
udostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi
Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub
usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej).
Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora
współpracujących z Organizatorem w zakresie danej konferencji, z którymi
Organizator do dnia rozpoczęcia konferencji zawrze umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda
na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia
rozpoczęcia konferencji na jej stronie www. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o
której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą
zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.
24. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia
potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do
wzięcia udziału w konferencji wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z
uwzględnieniem jej danych osobowych.
25. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane
zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
Piaseczno, 14 kwietnia 2020r.

