REGULAMIN POZNAŃSKIEJ SZKOŁY RADIOLOGII

I. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Poznańskiej Szkoły Radiologii (w skrócie: PSR), wchodzącej w skład Summer
International Radiology Course, jest Résonnez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Skibowa 42A, 61 - 313 Poznań, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793663, kapitał zakładowy
15.000,00 PLN – opłacony w całości, legitymująca się REGON: 383807958, NIP:
7822865356, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Strona internetowa Organizatora: www.resonnez.com
3. Adres poczty elektronicznej Organizatora: kurs@poznanskaszkolaradiologii.pl
4. Telefon kontaktowy do Organizatora: +48 694 322 916.
5. Poznańska Szkoła Radiologii w dalszej części zwana będzie Konferencją.
6. Regulamin Poznańskiej Szkoły Radiologii w dalszej części zwany będzie Regulaminem.
7. Konferencja odbywać się będzie w okresie od dnia 20 lipca 2020 roku do dnia 22 lipca 2020
roku w Nobel Tower przy ul. Dąbrowskiego 77A w Poznaniu (Polska – Poland).
II. Przedmiot Konferencji
1. Przedmiotem Konferencji są seminaria i warsztaty z zakresu USG, RTG oraz KT.
2. Celem Konferencji jest umożliwienie studentom medycyny zdobycie wiedzy z zakresu
multidyscyplinarnego podejścia do radiologii, zapoznanie się z podstawami obsługi sprzętu
radiologicznego i nowymi technologiami w procedurach diagnostycznych. Elementem
Konferencji

jest także zachęcanie do rozwoju współpracy

oraz

umiejętności

komunikacyjnych z rówieśnikami z całego świata i pomoc w tworzeniu międzynarodowej
sieci.
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III. Warunki uczestnictwa w Konferencji
1. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Konferencji możliwe jest tylko za pośrednictwem
oficjalnej strony wydarzenia: https://resonnez.com/projekty/ poprzez wypełnienie i
przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego.
2. Uczestnik jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych danych osobowych.
Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

podanie

nieprawdziwych

lub

nieprawidłowych danych osobowych Uczestnika.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody Uczestnika na
postanowienia niniejszego Regulaminu i Programu Konferencji oraz akceptację innych
ustaleń poczynionych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem – jeżeli takie będą miały
miejsce.
4. Uczestnikiem Konferencji może być student medycyny, który posiada ten status w okresie
obejmującym okres kwalifikacyjny i czas trwania PSR (kierunek lekarski, ratownictwo
medyczne lub elektroradiologia i odpowiedniki tychże kierunków poza granicami Polski).
5. Ponadto osoba ubiegająca się o udział w Konferencji jest zobowiązana przesłać na wskazany
na stronie www.resonnez.com/projekty/ adres e-mail list motywacyjny, uzasadniający chęć
wzięcia udziału w PSR.
6. List motywacyjny, o którym mowa w punkcie III ust. 5 (powyżej) należy przesłać
Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz ze zgłoszeniem woli
uczestnictwa w Konferencji.
7. Organizator po otrzymaniu zgłoszeń, o których mowa wyżej dokona ich weryfikacji, po czym
zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu zgłaszającego do
udziału w Konferencji lub o braku takiego zakwalifikowania.
8. Procesy te będą odbywać się w następujących okresach:
OFERTA EARLY BIRD:
I tura:
11 maja – 22 maja 2020 roku (okres przyjmowania zgłoszeń)
wyniki rekrutacji: 25 maja
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II tura:
25 maja – 5 czerwca 2020 roku (okres przyjmowania zgłoszeń)
wyniki rekrutacji: 8 czerwca
OFERTA REGULAR TICKETS
I tura:
8 czerwca – 19 czerwca 2020 roku (okres przyjmowania zgłoszeń)
wyniki rekrutacji: 22 czerwca
II tura:
22 czerwca – 3 lipca 2020 roku (okres przyjmowania zgłoszeń)
wyniki rekrutacji: 6 lipca
9. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty poprzez zakup
jednego z oferowanych biletów - pakietów uczestnictwa szczegółowo opisanych w punkcie
III ust. 10 i ust. 11 niniejszego Regulaminu - w sposób wskazany na oficjalnej stronie
wydarzenia: www.resonnez.com/projekty w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od
chwili przesłania przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o
zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Konferencji.
10. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Konferencji mogą nabyć następujące rodzaje
biletów:
a) PSR - Standard Ticket – uprawniający do uczestnictwa w Konferencji (seminariów i
warsztatów) zgodnie z harmonogramem wskazanym w Programie Konferencji.
b) PSR - Gold Ticket - uprawniający do uczestnictwa w Konferencji (seminariów i
warsztatów) zgodnie z harmonogramem wskazanym w Programie Konferencji i
programie integracyjnym (uczestnictwo w tzw. spotkaniach integracyjnych).
11.

Oferta cenowa w ramach poszczególnych kategorii biletów jest zróżnicowana i

uzależniona od daty dokonania zgłoszenia:
a) OFERTA EARLY BIRD od dnia 11 maja 2020 roku do dnia 12 czerwca 2020 roku:
- PSR – Standard Ticket: 549,00 PLN,
- PSR - Gold Ticket: 899,00 PLN
b) OFERTA REGULAR TICKETS od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 10 lipca 2020 roku:
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- PSR - Standard Ticket: 589,00 PLN,
- PSR - Gold Ticket: 999,00 PLN.
IV. Organizacja Konferencji
1. Seminaria odbywać się będą w języku polskim lub angielskim, a warsztaty odbywać się będą
w języku angielskim i polskim.
2. Seminaria i warsztaty będą przeprowadzane przez lekarzy medycyny.
3. Program

Konferencji

znajduje

się

na

stronie

internetowej

Organizatora:

www.resonnez.com/projekty/ i stanowi on integralną część niniejszego Regulaminu oraz
umowy łączącej Organizatora i Uczestnika Konferencji. Ostateczny zakres tematów
szczegółowych wokół wskazanych już w Programie tematów przewodnich zostanie
sprecyzowany nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia
Konferencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Konferencji w przypadku zajścia
okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, o czym bezzwłocznie poinformuje
Uczestników poprzez naniesienie tych zmian w Programie opublikowanym na stronie
internetowej: www.resonnez.com/projekty/. Okoliczność taka nie będzie stanowiła zmiany
umowy łączącej Organizatora i Uczestnika.
5. Wszyscy Uczestnicy Konferencji otrzymają (bez dodatkowych opłat) materiały naukowe
oraz reklamowe, a także materiały przygotowane przez partnerów lub sponsorów.
Przygotowane przez Organizatora materiały dydaktyczne zostaną udostępnione na
specjalnie przygotowanej w tym celu chmurze elektronicznej, do której każdy z
Uczestników otrzyma dostęp (na podstawie adresu e-mail) – nie później niż na dwa
tygodnie przed dniem rozpoczęcia PSR.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie ruchome Uczestników Konferencji.
7. Zarówno koszty dojazdu i odjazdu z miejsca Konferencji, jak i poruszania się po Poznaniu w
trakcie jej trwania ponoszą Uczestnicy we własnym zakresie.
8. Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat, potwierdzający ich udział w niej. Certyfikat
zostanie wręczony w trakcie uroczystości kończącej Summer International Radiology
Course, która kończy umowę pomiędzy stronami. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest
obecność na wszystkich seminariach i warsztatach przeprowadzonych w czasie Konferencji.
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9. Promocja Konferencji odbywać się będzie poprzez media społecznościowe i strony
internetowe Organizatora lub zarządzane przez niego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku, gdy liczba
zgłoszonych Uczestników będzie niższa niż 30. O takiej sytuacji wszyscy Uczestnicy zostaną
poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do dnia 1 lipca 2020 r.
W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora zobowiązany on będzie zwrócić
na rzecz Uczestników opłaty, które wnieśli zgodnie z postanowieniami

niniejszego

Regulaminu najpóźniej w ciągu 60 dni roboczych, licząc od dnia 01 lipca 2020r.
11. W sytuacji określonej w punkcie IV ust. 10 (powyżej) Organizator - poza zwrotem opłaty
uiszczonej przez Uczestnika - nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ( w tym
straty i utracone korzyści) oraz krzywdy poniesione przez Uczestników w związku z
odwołaniem Konferencji, na co Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę.
12. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - rezygnacji z udziału w
Konferencji - bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z którego może
skorzystać w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania opłaty – zakupu biletu. W przypadku
odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku Organizator
dokonuje zwrotu opłaty (ceny biletu) w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania
oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy - rezygnacji z udziału w Konferencji,
złożonego w formie pisemnej i przesłanego na adres Organizatora. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu PSR. Bieg terminu do
odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W innych wypadkach rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Konferencji, Organizator nie
jest zobowiązany do zwrotu opłaty – ceny biletu.
13. Uczestnik Konferencji może zgłosić Organizatorowi reklamację. Organizator jest
zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Uczestnika w terminie 30 dni, licząc od dnia
jej otrzymania. Jeżeli Organizator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o
którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Wszelką korespondencję pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem w przedmiocie reklamacji należy kierować na piśmie na
adres każdej ze Stron niniejszej umowy. Złożenie reklamacji nie jest tożsame ze złożeniem
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ani nie stanowi innej formy rozwiązania niniejszej
umowy.
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V. Dane osobowe
1. Administrator danych osobowych (Organizator):
Résonnez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Skibowa 42A, 61 - 313 Poznań
e-mail: kurs@poznanskaszkolaradiologii.pl
tel. +48 694 322 916
Administrator danych osobowych (Organizator) odpowiada na pytania Uczestników w
zakresie przetwarzania przez niego danych osobowych i udziela niezbędnych wyjaśnień.
2. Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
- realizacja umowy,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w postaci
prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) wykonanie umowy pomiędzy administratorem (Organizatorem) a Uczestnikiem
c) zgoda Uczestnika – w przypadkach wykraczających poza dane osobowe wskazane
w punkcie V ust. 7 niniejszego Regulaminu.

4. Odbiorcy danych osobowych:
podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy z administratorem:
dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe i prawne, podmioty świadczące
usługi: hotelarskie, ochrony mienia i osób, doradcze i konsultacyjne oraz
archiwizacyjne, wspomagające podejmowane działania przez administratora przy
prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez
administratora umów.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
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przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
6. Podstawowe prawa Uczestników w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
administratora
a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w
tym prawo do żądania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
b) prawo sprostowania, uzupełnienia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które
dostarczyła administratorowi, a następnie ma prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi. Ponadto ma prawo żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi,
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim dane
osobowe są przetwarzane na podstawie zgody) poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia na adres administratora wskazany w ust. 1.
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale jest też warunkiem
zawarcia umowy bowiem jest ono niezbędne dla jej realizacji. Uczestnik nie ma
obowiązku podawania swoich danych osobowych, natomiast ich niepodanie skutkować
będzie niemożnością realizacji umowy, a zatem również brakiem możliwości jej
zawarcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w zakresie wykraczającym poza
imiona, nazwisko, adres (miejsce zamieszkania), numer konta bankowego, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, jest dokonywane na
podstawie dobrowolnej zgody, która może być w każdym czasie cofnięta. Przetwarzanie
tych danych osobowych służy prawidłowej realizacji umowy, wypełnieniu obowiązków
prawnych ciążących na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej
i podatkowej.
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8. Uczestnik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w postaci swojego wizerunku i głosu, które będą utrwalane podczas
Konferencji. Dane te będą przez Organizatora przetwarzane w celu archiwizacji
przebiegu Konferencji oraz w celach promocyjnych.
Uczestnik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatną (bez wynagrodzenia dla
Uczestnika) publikację filmów i zdjęć utrwalających przebieg Konferencji, zawierających
także wizerunek i głos Uczestnika na profilach społecznościowych, materiałach
promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.
9. podane przez Uczestników dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie
internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach tych
Organizator zawiadomi Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w
Konferencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni, licząc od chwili
dokonania zmian.
3. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem powstałe na tle umowy
zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo sąd w Poznaniu.
4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem będzie prawo polskie.
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