Regulamin sprzedazy
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r.):
Podmiotem

zarządzającym

stroną

https://innowacjeorl.pl/

jest

Polskie

Towarzystwo

Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866 Poznań, NIP: 778 14 22 313.
Biuro Obsługi Klienta: Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866
Poznań, tel: +48 61 88 50 929; 516 059 866; fax: +48 61 88 50 910; e-mail: innowacjeorl@wco.pl


Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w wirtualnych sesjach konferencyjnych,
program w wersji elektronicznej oraz inne materiały konferencyjne



Przewiduje się następującą możliwość zwrotu kosztów w razie rezygnacji z usługi
konferencyjnej
1. Do dnia 15.03.2021 – 80% wniesionej opłaty
2. Do dnia 29.03.2021 – 50% wniesionej opłaty
3. Po 29.03.2021 – 0% - nie przewiduje się możliwości zwrotu wniesionej opłaty



Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nowotworów
Głowy i Szyi – Stowarzyszenie z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 15 NIP: 7781422313,
REGON: 634630836 [e-mail:glowaiszyja@wco.pl] (dalej: Administrator Danych).
Dane osobowe są przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust 1 lit a, c i f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane po wyrażeniu
na to przez Panią/Pana zgody mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną (np. newsletter).
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Administratora
Danych i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter), których dotyczy
odrębne oświadczenie zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Administrator Danych nie udostępnia danych, nie profiluje ich ani nie przekazuje do państwa
trzeciego (organizacji międzynarodowej). Dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym (podwykonawcy usług) w celu prawidłowego i zgodnego z
prawem świadczenia usługi -wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO. Dane
mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy
wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Osoba, której dane dotyczą ma 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.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych
osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Danych.

Wczesna
rejestracja
do 29.03.2021

Późna
rejestracja
od 30.03.2021

Lekarz specjalista

150 PLN

200 PLN

Lekarz specjalista, członek Polskiego Towarzystwa
Nowotworów Głowy i Szyi

100 PLN

150 PLN

100 PLN 0 PLN

100 PLN

Terminy rejestracji i cennik

Lekarz w trakcie specjalizacji
Sympozjum pielęgniarskie -15.04.2021

0 PLN

Sympozjum rehabilitacja w otolaryngologii -16.04.2021

0 PLN

Przelew:
mBank
ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
SWIFT: BREXPLPWMBK
PL 11114011240000270055001007 (PLN)
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Dotpay.pl

