
Regulamin rejestracji Uczestników 
I Forum Serce Pacjenta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

28.09.2019r. w Katowicach 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 
1.1. I Forum Serce Pacjenta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zwane w dalszej części Regulaminu 
„Forum”, odbywa się w dniu 28 września 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, przy placu Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.  
1.2. Organizatorem Forum jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 
3A lok. 1-2, NIP: 954-21-39-638 (zwane dalej: Organizator). Grupa casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Rodawskiej 26 (zwana dalej: Organizator Wykonawczy) oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
w Katowicach, działając na podstawie upoważnienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego realizują 
powierzone zadania związane z organizacją Forum określone w odrębnych umowach. 
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Forum 
i obowiązują wszystkich Uczestników.  
1.4. Uczestnikami Forum są osoby które łącznie: (a) zainteresowane są tematyką sercowo-naczyniową; (b) 
zapoznały się i zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu.  
1.5. W ramach Forum odbywać się będą 4 (słownie: cztery) panele edukacyjno-warsztatowe, 4 (słownie: 
cztery) warsztaty w I turze, oraz 4 (słownie: cztery) warsztaty w II turze. Ilość miejsc jest ograniczona. 
1.6. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem: http://sercepacjenta.pl 
 

§2 Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 
 

2.1. Warunkiem udziału w Forum jest:  
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Forum poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie internetowej Forum http://sercepacjenta.pl lub osobiście w recepcji w dniu rozpoczęcia Forum tj. 
28 września 2019 r. w miarę dostępności miejsc. Organizator Wykonawczy zamieści na stronie internetowej 
Forum informację o zamknięciu rejestracji z powodu wyczerpania miejsc. 
2.1.2. Akceptacja Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości Klauzuli prywatności zamieszczonej pod 
formularzem rejestracyjnym.  
2.2.  Udział w Forum jest ogólnodostępny i bezpłatny.  
2.3. Uczestnik może wziąć udział w 1 z 4 paneli edukacyjno-warsztatowych oraz 1 z 4 warsztatów w każdej  
z tur.  
2.4. Uczestnik, dokonujący rejestracji elektronicznej otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Forum w wersji 
PDF na adres mailowy wskazany podczas rejestracji.  
2.5. Koszt pobytu i przejazdu w związku z uczestnictwem w Forum Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
2.6. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Forum za pośrednictwem serwisu internetowego 
http://sercepacjenta.pl upływa w dniu 20 września 2019 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa  
w Biurze Organizatora Wykonawczego oraz osobiście w recepcji w czasie trwania Forum.  
2.7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Forum winna 
być dokonana w formie pisemnej.  
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Forum bez podania przyczyny. 
Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora  
i Organizatora Wykonawczego. 

 
§3 Reklamacje 

 
3.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Forum wobec Organizatora Wykonawczego powinny być zgłaszane  
w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora 
Wykonawczego. 
3.2. Reklamacje Uczestników Forum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie trzech dni od daty 
od dnia zakończenia Forum.  
3.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.  
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§4 Postanowienia końcowe 
 
4.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Forum powinny zostać rozstrzygnięte 
w sposób polubowny w przypadku jego braku spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora Wykonawczego.  
4.2. Zgłoszenie uczestnictwa w Forum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 
akceptację przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w obiekcie konferencyjnym tj. 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między 
Uczestnikiem a Organizatorami.  
4.3. Organizator Wykonawczy zastrzega, iż przebieg Forum może być rejestrowany dla celów 
dokumentacyjnych i referencyjnych. 
4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
4.5. Dane osobowe:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą 
przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Forum. Administrator Państwa danych nie 
sprzedaje 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 wskazanych 
w Klauzuli informacyjnej Organizatora. 
2. Organizator na podstawie pisemnego wniosku Organizatora Wykonawczego może udostępnić dane 
osobowe Uczestników Forum wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Organizatora 
Wykonawczego polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń  lub obronie przed  
roszczeniami na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, 
nazwisko, dane kontaktowe Klauzula informacyjna Organizatora Wykonawczego. 
3. Organizator podpowierzy Organizatorowi Wykonawczemu dane osobowe w celu organizacji i obsługi 
Forum na podstawie odrębnej Umowy.  
4. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzulach 
informacyjnych Organizatora i Organizatora Wykonawczego.   
4.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Forum. 
4.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno 
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Forum. 
4.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

http://sercepacjenta.pl  
4.9. Organizator Wykonawczy ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 
ich zamieszczenia na stronie internetowej http://sercepacjenta.pl  
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