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REGULAMIN KONFERENCJI dla Fizjoterapeutów dziecięcych „Przez Środek do Celu” – 11.03.2023 r. 

§ 1 KONFERENCJA 

1. Organizatorem konferencji dla Fizjoterapeutów dziecięcych „Przez Środek do Celu” (dalej: 

Konferencja), jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 

pod numerem KRS 0000432430, NIP 7252062487, REGON 101464603 (dalej: Organizator).  

2. Sponsorem GŁÓWNYM Konferencji jest firma Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa, KRS 0000121361, NIP 8241000856, REGON 710307507  

(dalej: Sponsor Główny) 

3. Konferencja odbędzie się w dniu 11.03.2023 w hotelu Mercure Hotel Warszawa Centrum ul. Złota 

48/54 (Przy Złotych Tarasach), 00-120 Warszawa; w godzinach od 10-18.15 

4. Konferencja poświęcona będzie tematyce związanej z terapią i rehabilitacją dzieci z rozpoznanym 

Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie 

internetowej  https://biotechnologia.pl/kalendarium/konferencja-dla-fizjoterapeutow-przez-srodek-

do-celu,3226 

5. W Konferencji może wziąć udział wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania 

zawodu Fizjoterapeuty (numer PWZFz) podany przy rejestracji.  

§ 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona (60 miejsc). Warunkiem uczestnictwa w 

Konferencji jest dokonanie skutecznego zgłoszenia udziału w Konferencji. Zgłoszenie dokonywane 

będzie poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, na platformie 

Konfeo. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Po prawidłowo wykonanym zgłoszeniu chęci udziału, Organizator poprzez drogę mailową 

skontaktuje się zwrotnie i przekaże informację o zapisaniu na listę Uczestników. 2. Formularz 

zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

https://biotechnologia.pl/kalendarium/konferencja-dla-fizjoterapeutow-przez-srodek-do-

celu,3226po kliknięciu w przycisk  „Zarejestruj się!”.  

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje Uczestnika 

drogą mailową o przyjęciu na listę Uczestników Konferencji lub odmowie przyjęcia zgłoszenia. 

Uczestnik poinformowany o przyjęciu na listę Uczestników jest zobowiązany w ciągu 24 h od 

otrzymania maila potwierdzić swoją obecność na Konferencji. W przypadku braku otrzymania 

potwierdzenia, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej, która zostanie poinformowana 

o zapisie na listę Uczestników w trybie opisanym powyżej. 

4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami drogą mailową i/lub telefoniczną na adres podany w 

zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu w treści zgłoszenia 

jest obligatoryjne i warunkuje skuteczność złożonego zgłoszenia.  

5. WSZYSCY, którzy prawidłowo zgłosili chęć udziału w konferencji, ale z uwagi na kolejność zgłoszeń 

nie zostali zakwalifikowani na listę Uczestników, otrzymają na  adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym, zapis (nagranie video) Konferencji. 
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§ 3 KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1.Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – nie ma opłaty wpisowej. Do osób spoza listy 60 Uczestników 

Konferencji, w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia Konferencji, zostanie udostępnione drogą 

mailową, nagranie całości konferencji. Dostęp do nagrania Konferencji zostanie przesłane na adres 

email podany w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Po stronie Uczestnika pozostają koszty związane z: 

-transportem/dojazdem na miejsce 

-zakwaterowaniem w hotelu (poza godzinami konferencji) 

-parkingiem (najbliższy parking - w centrum Złote Tarasy - 50 zł za dobę) 

§ 4 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Organizatora, przesyłając oświadczenie o 

rezygnacji drogą mailową, na adres: ewelina.tomala@biotechnologia.pl  najpóźniej do 06.03.2023. 

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji, następuje 

skreślenie go z listy Uczestników, a na jego miejsce zostanie zapisana kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

3. O wpisaniu z listy rezerwowej na listę Uczestników, Organizator niezwłocznie poinformuje 

Uczestnika drogą mailową, na adres e-mail który podał w formularzu zgłoszeniowym i skontaktuje się 

z nim telefonicznie. Jeśli Uczestnik ten nie potwierdzi w ciągu 8 h od otrzymania maila swojej 

obecności na Konferencji, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej, która zostanie 

poinformowana o Uczestnictwie w trybie opisanym powyżej. 

4. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konferencji w podanym wyżej terminie lub zgłoszenie 

rezygnacji z udziału w Konferencji zgłoszone po dniu 06.03.2023 r. skutkować będzie wystąpieniem 

przez Organizatora do Uczestnika o zwrot poniesionych kosztów organizacji Konferencji, w 

przeliczeniu na 1 osobę, czyli 1000 zł netto (powiększone o podatek VAT). 

§ 7 ZMIANY TERMINU I ODWOŁANIE KONFERENCJI 

1. Organizator, w szczególnych wypadkach, zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, 

jej odwołania lub zmiany terminu Konferencji .  

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest BIOTECH Media sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź. Administrator posiada powołanego Inspektora 

Ochrony Danych, e-mail: biznes@biotechnologia.pl  

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w zakresie podanym przez osobę Zgłaszającą za 

pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Organizatorami, w celu 

świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), dochodzenia 

możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz w razie wyrażenia dodatkowych 

zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.  

mailto:ewelina.tomala@biotechnologia.pl
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3. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) zostaną przekazane do Sponsora 

Głównego, wyłącznie dla celów marketingowych, związanych z wykonywanym zawodem 

fizjoterapeuty. Przekazanie danych Uczestnika nastąpi po wyrażeniu jego zgody na to działanie, przy 

wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. 

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione:  

a. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań,  

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.  

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej 

zakończeniu w celach związanych z:  

a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez 

okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),  

b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych,  

c. celami marketingowymi: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu 

wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu 

Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu - w przypadku prowadzonego przez 

Administratora danych osobowych marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w 

formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.  

7. W przypadku wyrażenia przez osobę Zgłaszającą zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

innych celach, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej 

zgody.  

8. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, iż sposób przetwarzania 

jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Podanie przez podmiot Rejestrujący danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, których podawanie jest 

dobrowolnie, Organizatorzy nie będą w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem 

Wydarzenia.  

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).  
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2. Organizator nie odpowiada za naruszenie warunków przeprowadzenia Konferencji wynikających z 

okoliczności leżących poza jego kontrolą, których nie mógł przewidzieć ani uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności (Siła wyższa). W przypadku zaistnienia takich okoliczności 

Organizator powiadomi Uczestników najszybciej jak to możliwe o wystąpieniu takich okoliczności i o 

zasadach na jakich przeprowadzona będzie Konferencja po ustaniu działania Siły wyższej.  

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego 

dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana 

regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od 

momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie 

https://biotechnologia.pl/kalendarium/konferencja-dla-fizjoterapeutow-przez-srodek-do-celu,3226  

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej wskazanej w 

ust. 3.  

5. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez 

niego wszystkich postanowień Regulaminu.  

 

Organizator:  

Bio-Tech Media Sp. z o.o. 


