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REGULAMIN  
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Żywienie bez granic 

 

 

I. Definicje 

 

1. Organizatorami konferencji jest Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. z siedzibą w 
Augustowie oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego działające przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej (adres: Ciołka 27, 01-445 
Warszawa) oraz Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego działające przy Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii 
SPSK im. Prof. W. Orłowskiego (adres: Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa), zwane 
dalej Organizatorem.  

2. Uczestnikami konferencji dalej nazywane są wszystkie osoby, które w prawidłowy 
sposób dokonają rejestracji i uiszczą opłatę konferencyjną, a także przedstawiciele 
sponsorów, zaproszeni prelegenci i goście.  

3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora 
konferencji, dalej zwany jest Regulaminem.  

 

II. Warunki ogólne 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji Żywienie bez granic jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego on-line oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na wskazane 
przez Organizatora konto bankowe.  

a. potwierdzeniem rejestracji uczestnictwa biernego jest uiszczenie opłaty 
konferencyjnej najpóźniej 10 dni od przesłania formularza rejestracyjnego 

b. potwierdzeniem rejestracji uczestnictwa czynnego jest uiszczenie opłaty 
konferencyjnej najpóźniej 10 dni od uzyskania od Organizatora potwierdzenia 
przyjęcia pracy na konferencję. 

2. Każdy, kto prawidłowo ukończy rejestrację oraz wniesie opłatę konferencyjną, na 
wskazane przez Organizatora konto bankowe otrzyma fakturę VAT najpóźniej 7 dni od 
zarejestrowania opłaty konferencyjnej na koncie Organizatora, na podany w 
formularzu rejestracyjnym adres mailowy. Faktura VAT jednocześnie stanowi 
potwierdzenie prawidłowo ukończonego procesu rejestracji.  

3. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania limitu miejsc chętni do 
udziału w konferencji zostaną wpisani na listę rezerwową. Organizator zobowiązuje się 
niezwłocznie poinformować osoby z listy rezerwowej o zwolnieniu się miejsca. 
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4. Opłata konferencyjna jest bezzwrotna. Rezygnując z udziału w konferencji 
uczestnik  jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą 
mailową (zywienie.rejestracja@gmail.com). W przypadku braku możliwości 
uczestnictwa w konferencji po uiszczeniu opłaty Uczestnik może przekazać swoje 
miejsce innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 

5. Opłata konferencyjna obejmuje udostępnienie dostępu do wykładów w trybie on-line, 
wraz z 30-dniowym dostępem do wykładów oraz imienny certyfikat uczestnictwa, a w 
przypadku uczestników, którzy będą uczestniczyli w konferencji stacjonarnie 
dodatkowo: udział w sesjach konferencyjnych stacjonarnie, torbę z materiałami 
konferencyjnymi, uczestnictwo w przerwie kawowej i przerwie obiadowej. 

6. Każdy uczestnik, który prawidłowo ukończył rejestrację, otrzyma dedykowany link, 
który daje dostęp do konferencji w trybie on-line. Z linku może korzystać wyłącznie 
osoba, która jest zarejestrowana jako uczestnik konferencji. Udostępnianie osobom 
trzecim, w tym publikacja w Internecie całości lub części konferencji jest zabronione.  

7. Uczestnik konferencji oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są 
zgodne z prawdą. 

8. Udział w konferencji jest tożsamy z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 
wykorzystanie wykonanych podczas konferencji zdjęć oraz nagrań wideo z jego 
wizerunkiem w celach marketingowych.  

9. Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty uczestników, 
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania konferencji. 

10. Organizator nie odpowiada za poniesione szkody będące skutkiem działania lub 
zaniechań osób trzecich nienależących do Komitetu Organizacyjnego konferencji.  

11. Organizator nie odpowiada za problemy z łączem Internetowym. 
12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji. 
13. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu.                                                      
 
 
 

III. Polityka prywatności 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Żywienie bez granic. 

2. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych 
danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a i f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016.  

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i 
przetwarzane są w celu komunikacji między Organizatorem i Uczestnikiem, jak również 
przeprowadzenia konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym 
stworzenia listy Uczestników, identyfikatorów oraz certyfikatów, wystawienia faktury 
VAT oraz udostępnienia streamingu konferencji wraz z sesjami networkingowymi. 

5. Dokonując rejestracji Uczestnik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu.  
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 
konferencji.  

7. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie, poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy 
Organizatora (zywienie.rejestracja@gmail.com)  

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

10. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu.  

11. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z  przepisami 
prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności 
informacji. 
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