
REGULAMIN 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument jest Regulaminem „IX Konferencji naukowej - Praktyczne aspekty leczenia 

chorych na cukrzycę typu 1” (zwanej w dalszej części Regulaminu „Wydarzeniem”), która 

odbywa się w terminie 1 października 2022 r. w Warszawie. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest GreenLight Consulting Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 1, 91-528 

Łódź, NIP: 726-25-70-512, REGON: 100383469, KRS: 0000284892, zwany w dalszej części 

Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Program prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 

2004 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 rok,  

w sprawie sposobów dopełniania obowiązku zawodowego lekarzy. 

4. Wydarzenie jest skierowane w szczególności do osób upoważnionych do wystawiania recept  

i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 6 września 2001r. prawa farmaceutycznego oraz innych osób związanych zawodowo 

z tematyką Wydarzenia. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa  

w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników. 

6. Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się pod adresem: 

www.glc.edu.pl/konferencje/t1d  

 

§ 2  

Rejestracja Uczestnika i zasady udziału 

1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest zgłoszenie udziału za pośrednictwem formularza 

rejestracyjnego on-line dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia. 

2. Uczestnik lub osoba trzecia działająca w jego imieniu, otrzyma potwierdzenie poprawnego 

zgłoszenia udziału w Wydarzeniu drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres 

e-mail.  

3. Uczestnik lub osoba trzecia działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz 

zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone przez Uczestnika 

podczas rejestracji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia i jeżeli uzasadnia to charakter 

Wydarzenia, nieodpłatność udziału lub inne ograniczenia Organizator może odmówić rejestracji 

lub uzależnić rejestrację danej osoby od dodatkowej weryfikacji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń 

uczestnictwa na Wydarzenie w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc. 

7. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

8. W sytuacji, gdyby Wydarzenie nie mogło odbyć się w formie stacjonarnej, każdy uczestnik 

Wydarzenia będzie miał możliwość dostępu do wykładów i innych materiałów edukacyjnych 

w terminie 30 dni po zakończeniu Wydarzenia.  

9. Dostęp do strefy firm farmaceutycznych (materiały konferencyjne) będą miały wyłącznie osoby 

uprawnione do wystawiania recept zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym. 

http://www.glc.edu.pl/konferencje/t1d


10. Po zakończeniu Wydarzenia uczestnik otrzyma drogą elektroniczną certyfikat uczestnictwa 

oraz liczbę przyznanych punktów edukacyjnych. 

11. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest potwierdzenie obecności w Biurze Konferencji. 

 

 

§ 3 

Warunki rezygnacji 

1. Rezygnację z udziału w Wydarzeniu można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na adres: 

konferencje@glc.edu.pl  

2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora. 

3. Zastrzega się prawo do zmiany wykładowców lub kolejności wykładów bez podania przyczyny. 

W takim przypadku prawo do jakichkolwiek roszczeń nie przysługuje. 

 

§ 4 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników zbierane są przez Organizatora za pośrednictwem elektronicznego 

Systemu Rejestracyjnego. 

3. Dane osobowe przetwarzane są do celów organizacji Wydarzenia. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 

ust. 1 lit. F RODO) 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych 

uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu. 

8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie 

internetowej Organizatora (www.glc.edu.pl) 

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Wydarzenia, oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

niego – do odwołania lub przełożenia Wydarzenia. 

4. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat 

związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych 

Organizatorowi przez Uczestników Wydarzenia. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy  

z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504). 

8. Podczas Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu 

Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w ramach strony Organizatora. 

9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną niezwłocznie 

powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres e-mail podany podczas 

Rejestracji. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie 

internetowej Wydarzenia. 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Wydarzenia. 


