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§1 Postanowienia ogólne 
 1.Niniejszy dokument jest regulaminem dwudniowej Konferencji Podologicznej : 
PodoLogicznie V – ONLINE 2022, których założeniem jest przekazanie gotowych strategii 
terapii oraz wiedzy przez wybitnych praktyków.  
2.Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki osób uczestniczących w Konferencji. 
3.Konferencja odbywa się w formie online na platformie YouTube poprzez stronę 
www.podologicznie.pl.  
4.Konferencja dedykowana jest przede wszystkim dla osób kształcących się lub pracujących 
w dziedzinie podologii, które pragną poszerzyć, wyspecjalizować swoją wiedzę(dalej: 
Uczestnicy). 
5.Udział w Konferencji jest dobrowolny. 
6.Celem Konferencji jest pokazanie Uczestnikom strategii stosowanych terapii 
podologicznych, metod prawidłowego przeprowadzania procedur podologicznych oraz 
przekazanie wiedzy z dziedziny dietetyki, suplementacji, biomechaniki, chirurgii, 
dermatologii.  
7.W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne: wykłady 
specjalistów i sesje pytań i odpowiedzi.  
8.Każdy Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma Certyfikat uczestnictwa w 
Konferencji w formie elektronicznej.  
 

§2 Uczestnictwo w Konferencji PodoLogicznie – ONLINE 
1.Za osoby uczestniczące w Konferencji uznaje się Uczestnika i Prelegenta.  
2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: a) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za 
pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora na stronie konferencji: 
www.wydarzenie.dczs.pl z jednoczesnym dokonaniem rejestracji poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego według podanych instrukcji; b) zakup uczestnictwa 
konferencyjnego należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora w toku dokonywania 
rejestracji, celem skutecznej rezerwacji miejsca na Konferencji.  
3.Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik 
otrzyma od Organizatora na podany w zgłoszeniu adres mailowy potwierdzenia dokonania 
opłaty uczestnictwa.  
4. Osobnym e-mailem Uczestnik otrzyma fakturę zgodnie z danymi podanymi podczas 
rejestracji.  
5. W przypadku braku informacji koniecznych do wystawienia faktury na firmę, w myśl 
obowiązujących przepisów, zostanie wystawiony paragon fiskalny. Chęć otrzymania 
paragonu poprzez przesyłkę kurierską na swój koszt, Uczestnik powinien zgłosić poprzez 
kontakt z managerem konferencji na adres kontakt@dczs.pl.  
6.Brak dokonania skutecznej rejestracji lub nieuregulowanie opłaty za udział w Konferencji 
skutkuje anulowaniem rezerwacji.  
7. W formularzu uczestnictwa konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
Konferencji Podologicznej („Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie 
warunki przewidziane w regulaminie”).  
8.Skuteczność rejestracji potwierdza mail od Organizatora z potwierdzeniem zgłoszenia, a 
uiszczenie opłaty konferencyjnej po przekierowaniu na stronę banku celem dokonania 
przelewu w wyniku skutecznej rejestracji zapewnia udział w Konferencji.  
9. Przed rozpoczęciem Konferencji będzie dokonywana rejestracja Uczestników, w tym 
weryfikacja prawidłowości wniesienia opłaty.  



10. Uczestnik nie ma prawa odstąpienia swojego udziału w Konferencji na rzecz innej osoby. 
Wszelkie zmiany uczestników mogą zostać dokonane tylko za uprzednią zgodą Organizatora. 
11. Uczestnik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim nagrania Konferencji jak również 
udostępniać nagrania Konferencji bądź jego fragmentu/kadru drogą mailową, na stronie 
internetowej lub mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok, Tweeter).  
12. Koszty udziału w Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  
 

§3 Rezygnacja z Konferencji Podologicznie ONLINE 
1. W przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 
2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm. ) ( dalej: ustawa o 
prawach konsumenta). Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy ( rezygnacji z 
Konferencji) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy i zwrotu 100 % 
opłaty konferencyjnej. Do zachowania powyższego terminu niezbędne jest wysłanie pisemnej 
rezygnacji wyrażającą jednoznaczną wolę odstąpienia na adres mailowy: kontakt@dczs.pl. 
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usług.  
2.Po otrzymaniu rezygnacji Organizator przesyła na adres mailowy Uczestnika informację 
zwrotną dotyczącą otrzymanej rezygnacji.  
3.W przypadku rezygnacji z Konferencji, po zachowaniu wyżej wymienionych warunków, 
zwrot otrzymanej opłaty konferencyjnej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia otrzymania i potwierdzenia przez Organizatora zgłoszonej przez Uczestnika 
pisemnej rezygnacji przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez 
Uczestnika w pierwotnej transakcji.  
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacja niniejszego 
Regulaminu.  
 

§4 Odpowiedzialność Organizatora 
1.Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki 
organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej wydarzenia Konferencji. 
2.Organizator umieszcza na stronie internetowej szczegółowy plan przebiegu Konferencji 
wraz z przedziałem czasowym przeznaczonym na poszczególny panel, podane godziny są 
orientacyjne. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
Konferencji, nawet w dniu Konferencji, a także podczas jej przebiegu, w tym prawo do zmian 
rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.  
3.Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy 
do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.  
4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie Konferencji w 
przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych.  
5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu do dnia odbycia się 
Konferencji bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowego 
Regulaminu na stronie Konferencji.  
7.Wszelkie materiały prezentowane przez prelegentów, procedury i metody podologiczne 
przedstawiane Uczestnikom Konferencji są chronione prawem autorskim i stanowią własność 
intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być 
rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody osób 
uprawnionych.  
8. Uczestnik Konferencji otrzymuje możliwość nielimitowanego odtwarzania nagrania 
konferencji od dnia 12.10.2022 przez 1 miesiąc.  
 
 
 



§5 Postanowienia Ogólne 
1. W przypadku odwołania Konferencji z powodu przyczyn losowych uniemożliwiających 
realizację Konferencji, Organizator zwróci koszt biletu konferencyjnego w ciągu 14 dni od 
dnia odwołania Konferencji.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odbiorze Konferencji związane 
z łączem internetowym Uczestnika.  
3. Organizator dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowy streaming video 
Konferencji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe w postaci braku 
dostaw energii elektrycznej lub siły wyższej.  
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) jest Organizator.  
5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonywania czynności objętych niniejszym Regulaminem, 
przeprowadzenia Konferencji(na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO Dz.U.UE.L.2016.119.1w 
związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowychDz.U.2018.1000), w tym 
stworzenia listy uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za 
Konferencję oraz w celach marketingowych bez konieczności uzyskania uprzedniej 
dodatkowej zgody Uczestnika.  
6. Oprócz Administratora uprawnienie takie mają wyłącznie osoby upoważnione przez 
Administratora do przetwarzania danych osobowych Uczestników.  
7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu ani nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem niezbędnego zakresu w celach promocyjnych i marketingowych.  
8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów.  
9. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o 
ochronie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celów marketingowych, promocyjnych i sporządzenia pełnej listy 
Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza 
przy rejestracji. Zgoda ta zawiera cel i zakres udostępniania danych osobowych.  
9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 
wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych.  
10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, 
poprawiania, żądania usunięcia błędnych danych.  
11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z 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, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.  
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie wydarzenia 
Konferencji www.wydarzenie.dczs.pl 


