
 
Regulamin rejestracji uczestników Warsztatów „Forum Nowoczesnej Diabetologii”, 

23.11.2018 r. w Poznaniu 
 

§1. Postanowienia ogólne 
1.1 Pierwsze z cyklu w ramach Programu Edukacyjnego Warsztaty „Forum Nowoczesnej Diabetologii”, 
zwane w dalszej części Regulaminu Warsztatami, odbywają się w dniu 23 listopada 2018 r. w Poznań 
Congress Center, Sala Ziemi, pawilon 15 przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu. 
1.2 Organizatorem Warsztatów jest Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. 
Rodawskiej 26 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000596618, 
NIP: 7792436299, REGON: 362981730.  
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach 
i obowiązują wszystkich Uczestników.  
1.4 Uczestnikami Warsztatów są osoby które: (a) są pacjentami zainteresowanymi tematyką 
warsztatów; (b) zapoznały się z Regulaminem. Kryterium weryfikowane jest na podstawie 
oświadczenia składanego przez uczestnika podczas rejestracji.  
1.5 Oficjalny serwis internetowy Warsztatów znajduje się pod adresem 
http://nowoczesnadiabetologia.pl/warsztaty_dla_pacjentow 

 
§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

2.1 Warunkiem udziału w Warsztatach jest spełnienie łącznie przesłanek (rejestracja):  
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej Warsztatów lub przesłanie formularza rejestracyjnego za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Grupy casusBTL Sp. z o.o., ul. 
Rodawska 26, 61-312 Poznań lub zgłoszenie w Biurze Grupy casusBTL Sp. z o.o., lub osobiście w recepcji 
Warsztatów w dniu trwania Warsztatów tj. 23 listopada 2018 r.  
2.1.2 Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego potwierdzenia przyjęcia formularza 
zgłoszeniowego, lub potwierdzenia na podany adres e-mailowy z wyłączeniem sytuacji rejestracji w 
dniu Warsztatów.  
2.1.3. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  
2.1.4. Liczba miejsc uczestnictwa w Warsztatach jest ograniczona do 40 osób na dany warsztat, przy 
czym Organizator planuje pięć warsztatów (w tym jeden otwarty) odbywających się w godz. 10-13 23 
listopada br. Pacjent jest zobowiązany podczas rejestracji do wyboru jednego maksymalnie dwóch 
warsztatów.  
2.2 Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  
2.3 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem serwisu internetowego 
http://nowoczesnadiabetologia.pl/warsztaty_dla_pacjentow upływa w dniu 21 listopada 2018 r. 
Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc osobiście w recepcji 
Warsztatów w czasie trwania Warsztatów, tj. 23 listopada 2018 r.  
2.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach. Rezygnacja Uczestnika z udziału w 
Warsztatach winna być dokonana w formie pisemnej.  
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§3. Reklamacje 
3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 
formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora w 
terminie siedmiu dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie 
później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Warsztatów.  
3.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.  

 
§4. Postanowienia końcowe 

4.1 W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, 
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.  
4.2 Organizator może zmienić termin i miejsce Warsztatów bez podania przyczyny. W sytuacji, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach bez 
podania przyczyny.  
4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.  
4.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza 
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 
wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.  
4.5 Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych 
obowiązujących w obiekcie tj. Poznań Congress Center, Sala Ziemi, pawilon 15.  
4.6 Dane osobowe:  
4.6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z 
warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (OJ L 119, 
4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, 
innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Warsztatów. Organizator 
Warsztatów nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom 
lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą 
tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Warsztatów. 
4.6.2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwo 
w Warsztatach. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie: brak możliwości rejestracji Pana/Pani udziału w Warsztatach, powyższe nie dotyczy 
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie udzielonej zgody. 
4.6.3.Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: daneosobowe@grupacasusbtl.pl. 
4.6.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- rejestracji Uczestników Warsztatów w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, 
przeprowadzenia i rozliczenia Warsztatów na podstawie art. 6 ust 1 lit. b.; 

- wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Warsztatów, w 
szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

- Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

- Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w 
celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania utrwalonego przez Organizatora swojego 
wizerunku i głosu w trakcie Warsztatów w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg 
Warsztatów. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać bezpłatnie 
cofnięte. Dane te mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody na 
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik 
ma prawo do bezpłatnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.6.5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, casusBTL,  
home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4.  
5.7.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji 
Warsztatów, postępowania reklamacyjnego związanego z Warsztatami oraz ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Warsztatów, a w przypadku przetwarzania 
danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. 
4.6.7. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich 
żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: 
daneosobowe@grupacasusbtl.pl. 
4.6.8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4.6.9 Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania: nie dotyczy. 
4.6.10 Kategoria osób, których dane dotyczą: przetwarzane dane osobowe dotyczą: uczestników 
Warsztatów. 
4.6.11 Rodzaj danych osobowych:  przetwarzane dane osobowe dotyczą:  
płeć, imię, nazwisko, adres e-mailowy, telefon. 
4.6.12 Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych obejmuje 
następujące działania: rejestracja Uczestników Warsztatów w procesie rejestracji indywidualnej i 
grupowej. 
4.6.13 Podmioty zewnętrzne, które są zaangażowane w proces przetwarzania danych osobowych jako 
Podwykonawcy przetwarzający dane osobowe: casusBTL, home.pl S.A.  
4.6.14 Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie dotyczy.   

4.7 Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu Warsztatów. 
4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.  
4.9 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z 
Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.  
4.10 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 
http://nowoczesnadiabetologia.pl/warsztaty_dla_pacjentow 
4.11 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich 
zamieszczenia na stronie internetowej http://nowoczesnadiabetologia.pl/warsztaty_dla_pacjentow 
4.12 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązujące. 
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