
REGULAMIN Wydarzenia typu WEBINAR PTM 
 
 
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wypisywania recept lub zawodowo zajmuje się 
prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi lub spełniam warunki wymagane przez 
Ustawę Prawo farmaceutyczne (tj. dz. u. 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) 
 
Regulamin: 

Regulamin internetowych webinariów, seminariów, debat internetowych oraz innych 
szkoleń́ internetowych organizowanych, symulatorów decyzji terapeutycznej przez PTM 
opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).  

§ 1. Definicje  

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je 
rozumieć w sposób następujący:  

1. Regulamin – niniejszy Regulamin;  
2. Usługodawca lub Organizator –PTM 
3. Wsparcie Techniczne Softwebo Sp. zo.o 
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której 

kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, Uczestnik lub Sponsor webinarium;  
5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w webinarium, przy czym w 

przypadku webinarium limitowanego jest to osoba dysponująca stosownymi 
uprawnieniami, zezwoleniami lub kwalifikacjami, spełniająca ograniczenia dostępu do 
treści, która złożyła stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności prawnej; 
za Uczestnika uważa się również osobę, na rzecz której został wykupiony 
(udostępniony) dostęp do webinarium przez stronę trzecią (Zamawiającego);  

6. Strony – łącznie Usługodawca/Organizator i Usługobiorca;  
7. Strona – Usługodawca/Organizator lub Usługobiorca;  
8. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem 

jest płatny udział Uczestnika w webinarium. O ile Strony zgodnie nie postanowią 
inaczej, ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;  

9. Usługa internetowa, symulator decyzji terapeutycznej o charakterze szkoleniowym 
realizowana przez Usługodawcę niezależnie od formy (wykład, zespół wykładów, 
wykład interaktywny, debata internetowa, wywiad tematyczny ze specjalistą etc.), 
mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników. 

 
 
 
 
 
 
 



l. Serwis/strona WWW – serwis internetowy wraz z podstronami tematycznymi lub inny 
serwis będący własnością Softwebo Sp. zo.o na którym posadowiono Usługę Internetową  

13. Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas 
zawarcia Umowy (webinaria płatne) lub podane przez Uczestnika (webinaria 
bezpłatne) podczas korzystania z webinarium; niezależnie od tego, czy są one 
limitowane czy też nie;  

14. Zamawiający – osoba trzecia zawierająca umowę z Organizatorem, na mocy której 
Uczestnikiem (Uczestnikami) webinarium ma być inna osoba niż Zamawiający;  

15. Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm.);  

16. RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 
Nr 119, str. 1, ze zm.), również ustawa z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z 
późn. zm.);  

17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).  

 

 

§ 2. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem danych Uczestnika jest Organizator PTM. Uczestnikowi przysługuje 
prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. 
Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres 
Organizatora.  

2. Uczestnik, podając dane osobowe, oświadcza pod rygorem odpowiedzialności 
prawnej, że:  

1. są one zgodne z prawdą,  
2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach i w 

zakresie określonym podczas rejestracji. 
3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub 

udostępniania treści webinarium oraz wypełnienia obowiązku prawnego 
Usługodawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po 
jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi 
Zamawiających (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi, wypełnienia innych 
obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych).  

4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przeprowadzonego WEBINARIUM. Nie 
przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych, lista uczestników 
zostanie przekazana Towarzystwu Naukowemu „ Polskie Towarzystwo 
Mukowiscydozy” w celach statystycznych. 



5. W zakresie ochrony danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące 
uprawnienia:  

1. 1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do 
uzyskania potwierdzenia, czy Organizator przetwarza dane, oraz informacji 
dotyczących takiego  

przetwarzania,  

2. 2)  prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez 
Organizatora są  

nieprawidłowe lub niekompletne,  

3. 3)  prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,  
4. 4)  prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,  
5. 5)  prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Organizatorowi  

danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,  

6. 6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
uzasadnionego  

interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu 
bezpośredniego,  

7. 7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, 
lub ze względu na miejsce domniemanego  

naruszenia RODO,  

8. 8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na 
zgodność z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),  

9. 9)  prawo do uzyskania interwencji człowieka (np. pracownika) ze strony 
Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji 
opartej na  

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.  

6. Uprawnienia wymienione w pkt 1)–6) i pkt 8)–9) powyżej można zrealizować m.in. 
poprzez  

kontakt do Organizatora: ptm@imid.med.pl 


