Regulamin dla Uczestników

XXX Kongresu

Ultrasonograficznego

EFSUMB oraz

XIV

Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

§ 1. Postanowienia ogólne
1. XXX Kongres Ultrasonograficzny EFSUMB oraz XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego, zwane w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędą się w dniach 69.09.2018 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 10, , 60734 Poznań.
2. Organizatorem Merytorycznym Konferencji, odpowiedzialnym za program Konferencji, jest Polskie
Towarzystwo Ultrasonograficzne z siedzibą w Warszawie, ul. Kondratowicza 8, 03-242, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000362922 oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP
5242718991
3. Organizatorem Technicznym Konferencji, odpowiedzialnym za rejestrację i obsługę uczestników
Konferencji, są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734
Poznań, KRS 0000202703, REGON 004870933, NIP 777-00-00-488.
4. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze, praktycy, naukowcy, wykładowcy akademiccy,
studenci oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele podmiotów
działających w branżach powiązanych z tematyką Konferencji.
5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa
firm oraz innych podmiotów działających w branżach powiązanych z tematyką Konferencji.
6. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
7. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.euroson2018.org.

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
a) w celu uczestnictwa w sesjach naukowo-dydaktycznych, edukacyjnych Konferencji – wypełnienie
zgłoszenia on-line dostępnego na stronie internetowej Konferencji wraz z dokonaniem stosownej
opłaty w terminie do dnia 01.09.2018 r.; po tym terminie zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokonaniem
opłaty można dokonać w dniach trwania Konferencji, osobiście w recepcji Konferencji prowadzonej
przez Organizatora Technicznego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich;
b) warunkiem umieszczenia prezentacji w programie Konferencji i materiałach konferencyjnych jest
zgłoszenie uczestnictwa on-line za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
Konferencji wraz z dokonaniem stosownej opłaty w terminie do 1.07.2018 oraz przyjęcie streszczenia.
c) warunkiem uczestnictwa w wystawie jest przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza
zamówienia pakietu wystawienniczego na adres euroson2018@mtp.pl, dostępnego na stronie
internetowej

Konferencji

wraz

z

dokonaniem

stosownej

opłaty

do

dnia

05.08.2018r.;

po tym terminie, jeżeli będzie jeszcze prowadzona rejestracja uczestników Konferencji w związku
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z dostępnością miejsc, zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokonaniem opłaty można dokonać w dniach
trwania Konferencji, osobiście w recepcji Konferencji prowadzonej przez Organizatora Technicznego
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
2. Uiszczenia opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, w terminie do dnia 05.09.2018 należy
dokonać płacąc kartą kredytową w momencie rejestracji lub w formie przelewu na rachunek bankowy
Organizatora Technicznego Konferencji. Uiszczenie stosownych opłat po 05.09.2018r. będzie możliwe
w recepcji Konferencji prowadzonej przez Organizatora Technicznego na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich w dniach 6-9.09.2018.
3. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są określone w § 3.Regulaminu.
4. Otrzymanie opłaty zostanie potwierdzone wystawieniem faktury VAT przez Organizatora
Technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Brak uregulowania opłaty za uczestnictwo w Konferencji w terminie do 05.09.2018 upoważnia
Organizatora Technicznego Konferencji do anulowania dokonanego zgłoszenia uczestnictwa.
6. Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa przez Organizatora Technicznego Konferencji, pod warunkiem
otrzymania stosownej opłaty, zostanie potwierdzone on-line. Przesłanie potwierdzenia przez
Organizatora Technicznego Konferencji stanowi zawarcie umowy z uczestnikiem Konferencji.
7. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
8. Koszty podróży, przejazdów, pobytu i noclegów Uczestnik Konferencji pokrywa we własnym
zakresie.
9. Uczestnikom Konferencji zaleca się ubezpieczenie mienia ruchomego wnoszonego na teren będący
miejscem Konferencji, na czas trwania Konferencji. Dotyczy to w szczególności uczestników
Konferencji prezentujących na wystawie sprzęt komputerowy lub inne eksponaty, wydawnictwa
naukowe itp.
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§ 3. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji

1. Opłaty powinny być dokonane wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, gdyż stanowią warunek przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
2. Opłaty standardowe za uczestnictwo w Konferencji (udział w sesjach naukowo-dydaktycznych,
edukacyjnych):
Cena jednostkowa brutto* w PLN (cena brutto uwzględnia podatek VAT).

Kategoria rejestracji
Członek EFSUMB / PTU
Członek EFSUMB / PTU<
30 roku życia

Bardzo wczesna
rejestracja
Wczesna rejestracja
przed
2.02-1.06.2018
1.02.2018
850 PLN
1280 PLN

Regularna rejestracja
2.06-9.09.2018
1700 PLN

650 PLN

850 PLN

1280 PLN

Opłata dla pozostałych
uczestników

1100 PLN

1500 PLN

1900 PLN

Opłata dla pozostałych
uczestników< 30 roku
życia

850 PLN

1100 PLN

1500 PLN

Profesjonaliści
(pielęgniarki, technicy,
sonografiści)

850 PLN

1280 PLN

1500 PLN

220 PLN

320 PLN

420 PLN

640 PLN

640 PLN

640 PLN

Studenci
Opłata za udział w 1 dniu
kongresu

Cena pakietu zawiera:
- możliwość uczestnictwa w sesjach wykładowych oraz wystawie,
- dostęp do wszystkich materiałów konferencyjnych,
- przerwę kawową i lunch w czasie trwania Konferencji,
- możliwość uczestnictwa w przyjęciu powitalnym w dniu 6.09.2018r.,
- 4-dniowy bilet na komunikację miejską.

3. W opłacie za uczestnictwo w Konferencji, o których mowa w ust .2 i ust. 3, jest wkalkulowany koszt
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz NNW w miejscu Konferencji, na czas trwania
Konferencji.
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§ 4. Opłaty dodatkowe
Opłaty za udział w Przyjeciu Grillowym dla uczestników Konferencji, którzy uregulowali opłaty
standardowe: 80 euro / osobę.
Opłata za uczestnictwo osoby towarzyszącej w Konferencji: 130 euro / osobę

Cena zawiera:
- przerwę kawową i lunch w czasie trwania Konferencji,
- możliwość uczestnictwa w Welcome Reception,

§ 5. Rezygnacja z udziału w Konferencji
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika Konferencji
powinna być dokonana w formie pisemnej.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, Organizator Techniczny nie zwraca
Uczestnikowi równowartości dokonanej opłaty za uczestnictwo.
3. Swoje uczestnictwo można przepisać na inną osobę zgłaszając to do dnia 1.09.2018 do
sekretariatu kongresu na adres: euroson2018@mtp.pl.

§ 6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji
Organizatora Technicznego: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska
10, 60-734 Poznań lub adres email: euroson2018@mtp.pl.
2. Reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej nie później
niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po tym terminie reklamacje nie będą
rozpatrywane.

§ 7.Obowiązek informacyjny Organizatora Konferencji
1.Dane administratora danych
Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań
informują, że są Administratorem danych osobowych Uczestnika. Uczestnik może wykonywać
przysługujące mu prawa wynikające z przepisów prawa wobec MTP.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora danych: adres
e-mail: iod@mtp.pl

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konferencji
Euroson 2018.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
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a) w celu wzięcia udziału w konferencji Euroson 2018 (wykonanie Umowy lub podjęcie działań przed
zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dalej: RODO);
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych
w związku z realizacją Konferencji Euroson 2018, w szczególności obowiązków w zakresie
prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem
danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług administratora danych osobowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) za zgodą wyrażoną przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach
każdorazowo wskazanych w formularzu zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów
telefonicznych, przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane
w celu zawarcia i wykonania Umowy.

4.Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może ujawnić dane osobowe Uczestnika podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi prawne. Administrator danych
osobowych może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dostawcom
usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora danych osobowych, w szczególności
podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi IT, księgowe, serwisowe,
agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator danych osobowych wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami
prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestnika
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych osobowych.

5.Okres przechowywania danych
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konferencji
Euroson 2018, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń
i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
W trakcie trwania organizacji i trwania konferencji dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane
w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora danych osobowych i będą
przechowywane

do

czasu

wniesienia

przez

Uczestnika

ewentualnego

sprzeciwu

wobec

przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei po zakończeniu
konferencji Euroson 2018 dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego produktów lub usług Administratora Danych Osobowych i będą przechowywane
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do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika. Administrator danych Osobowych pozostawi jednak
imię, nazwisko oraz numer identyfikacyjny Uczestnika – wyłącznie dla uniknięcia ponownego
wykorzystania danych Uczestnika w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.

6. Prawa Uczestnika
Uczestnik ma prawo:
a)dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b)ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c)ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d)ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e)przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
f)w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub
usług Administratora Danych Osobowych w trakcie organizacji i trwania Konferencji Euroson 2018
– Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
na potrzeby realizacji takiego celu.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług
Administratora danych osobowych po zakończeniu Konferencji Euroson 2018 – Uczestnik ma
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@mtp.pl

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi, że Administrator Danych Osobowych przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem
przepisów RODO.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora
Merytorycznego i/lub Organizatora Technicznego, Organizator Techniczny niezwłocznie zwróci
równowartość opłat wpłaconych przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora
Merytorycznego Konferencji i Organizatora Technicznego Konferencji, tzw. „siły wyższej” (np. powódź,
huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych
z uczestnictwem w Konferencji.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez
Uczestników w miejscu Konferencji.
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4. Dane osobowe Uczestników Konferencji, zebrane w procesie rejestracji, będą przetwarzane
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z
dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) w celach zawarcia umowy uczestnictwa w Konferencji,
realizacji

usług

związanych

z

uczestnictwem

w

Konferencji,

ewentualnego

postępowania

reklamacyjnego, a także marketingu bezpośredniego Organizatora Technicznego Konferencji
i Organizatora Merytorycznego Konferencji.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
6. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami targów przyjmuje się jako
obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji
postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem Konferencji a Organizatorem
Merytorycznym i / lub Organizatorem Technicznym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby danego Organizatora .
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.euroson2018.org
9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie
www.euroson2018.org.

Stan na dzień: 26.09.2017
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