
Regulamin I Ogólnopolskiego Kongresu Pacjent w Centrum Uwagi 

Postanowienia ogólne 

§1 

1.1.  I Ogólnopolski Kongres Pacjent w Centrum Uwagi, zwany w dalszej części Regulaminu 
„Kongresem”, odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki 
(PKiN). 

1.2.  Organizatorem Kongresu jest DOZ S.A. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000058632, NIP 676-21-75-698, o kapitale zakładowym wynoszącym 360.529.000,00 zł 
w całości opłaconym, zwanym dalej „Organizatorem.” 

1.3.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie 
Kongresu oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych 
informacji. 

1.4.  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 
Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.5.  W ramach Kongresu będą odbywały się sesje wykładowe oraz panel dyskusyjny. 
1.6.  Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: dozkongres.pl 

 
 

Zasady uczestnictwa w Kongresie 

§2 

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez 
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu oraz 
zapoznanie się i akceptacja za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego niniejszego 
Regulaminu zamieszczonego na stronie www.dozkongres.pl oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach rejestracji w celu i 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: „RODO”. 

2.2 Podczas wypełniania Formularza należy podać następujące dane:  
a. imię i nazwisko, 
b. adres do korespondencji wraz z adresem e-mail, 
c. numer telefonu kontaktowego. 

2.3 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie, jeśli nie dokonał on 
zgłoszenia na Kongres w terminie określonym przez Organizatora w Regulaminie. 

2.4 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie upływa w dniu 11.03.2019 r. 
2.5 Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu wypełnionego 

Formularza w systemie informatycznym Organizatora, co zostanie potwierdzone stosownym 
komunikatem. 

2.6 W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Osoba, która prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji za pomocą Formularza otrzyma 
wiadomość zwrotną od Organizatora stanowiącą potwierdzenie rezerwacji. Wiadomość zostanie 
przesłana na adres e –mail podany w Formularzu. 

http://www.sfl.edu.p/


 

Postanowienia końcowe 

§3 

3.1. Działając, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, Organizator informuje, iż jest Administratorem danych 

osobowych Uczestników Kongresu.  

3.2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail abi@doz.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora, wskazanym w pkt. 1.2 niniejszego Regulaminu. 
3.3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach: 

• zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• promocji i marketingu produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO; 

• wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z 

przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO - tylko w przypadku udzielenia zgody; 

• wysyłki marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą Prawo 

Telekomunikacyjne - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tylko w przypadku udzielenia 

zgody; 

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO. 

3.4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji wydarzenia, z 
systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych; do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych 
roszczeń. 
3.5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora będą podmioty świadczące 
usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek 
przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 
3.6. Podanie przez Uczestników Kongresu danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne 
w celu wzięcia udziału w Kongresie. Uczestnicy nie są zobowiązani do ich podania, jednak 
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 
3.7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
3.8. W przypadku wyrażenia zgody, każdej osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo odwołania 
zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres abi@doz.pl. Odwołania zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
3.9. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje wniesienie sprzeciwu do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
3.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
3.11. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
czy organizacji międzynarodowej. 
3.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie 
lub skrócenie Kongresu z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące 
poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być 
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uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: 
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, 
przerwy w dostawach energii elektrycznej z przyczyn, za które Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 
3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestników przedmioty zagubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Kongresu. 
3.14. Organizator informuje, iż  w trakcie Kongresu utrwalany będzie wizerunek w postaci 
wykonywanych zdjęć oraz nagrań wideo. Utrwalony podczas Kongresu wizerunek i/lub wypowiedź 
Uczestników będzie wykorzystany przez Organizatora w materiałach promocyjnych i informacyjnych 
Organizatora.  
3.15. Uczestnicy Kongresu są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP. 
3.16. Uczestnicy Kongresu są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora 
lub wskazanych przez nich osób. 
3.17. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 
dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.dozkongres.pl 

http://www.dozkongres.pl/

