
 
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w ramach doskonalenia 

zawodowego lekarzy 
„Regulamin” 

 
1. Organizatorem szkoleń jest wydawca „Pulsu Medycyny” – spółka 

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Kijowska 1, 03-738 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000024847, NIP 113-015-52-
10, REGON 011823316, dalej jako: „Organizator”. 

2. Szkolenia odbywają się w formie wykładów teoretycznych i zajęć 
warsztatowych, łącznie zwane jako „Szkolenie/Szkolenia”. 

3. Organizator oświadcza, że ma prawo do prowadzenia kształcenia, 
na podstawie którego przyznawane są punkty edukacyjne w 
ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w 
ilości 1 punkt za 1 godzinę szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1923 ze 
zm.).  

4. Szkolenia skierowane są do lekarzy wszystkich specjalności, 
pragnących pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje 
zawodowe określone w danym programie szkolenia.  

5. Informacje o oferowanych Szkoleniach, w szczególności ich 
terminach, formach przeprowadzenia oraz warunkach 
uczestnictwa, w tym odpłatności, publikowane są na stronie 
internetowej  www.pulsmedycyny.pl oraz w materiałach 
informacyjnych i reklamowych udostępnianych przez 
Organizatora, a także są udostępniane na prośbę osób 
zainteresowanych.  



 
6. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu przyjmowane są drogą 

elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie www.pulsmedycyny.pl. Przesłanie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego wymaga 
potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz jego 
akceptacji. O uczestnictwie w Szkoleniu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

7. Ze względów organizacyjnych oraz uwzględniając rodzaj danego 
Szkolenia, maksymalna liczba  uczestników Szkolenia jest 
określana każdorazowo przez Organizatora. . 

8. Ostateczną decyzję co do kwalifikacji danej osoby do udziału 
w Szkoleniu podejmuje we własnym zakresie Organizator. 
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia 
bez podania przyczyny. 

9. Organizator, poinformuje uczestników, na adres e-mail podany w 
formularzu zgłoszeniowym, o zakwalifikowaniu się do udziału w 
Szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych przed rozpoczęciem 
Szkolenia.  

10. Udział w Szkoleniu jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu 
od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu się do udziału 
w Szkoleniu. 

11. Po zakończonym Szkoleniu uczestnik otrzymuje od 
Organizatora certyfikat potwierdzający jego udział w Szkoleniu. 
Certyfikat wysyłany jest na adres e-mail podany przez uczestnika  
w formularzu zgłoszeniowym. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu 
Szkolenia, w szczególności polegających na zmianie godziny 
danego wykładu lub warsztatu, zmianie osoby prowadzącej dany 
wykład lub warsztat, jak również do odwołania Szkolenia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia. 
W przypadku braku akceptacji nowej daty Szkolenia przez 



uczestnika, Organizator przyjmuje, że uczestnik zrezygnował z 
udziału w Szkoleniu.   

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, uczestnik 
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym 
Organizatora na adres e-mail: d.dys@pulsmedycyny.pl 
 

14. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku ze 
Szkoleniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub 
podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z 
tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika 
Szkolenia.  

15. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, 
wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek 
sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie 
Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym  

16. Organizator może utrwalać przebieg –Szkolenia - w celu 
informacyjnym - za pomocą urządzeń lub programów 
rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika na 
powyższe czynności wyklucza możliwość jego udziału w 
Szkoleniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w 
wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących, w 
szczególności ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych.  

17. Uczestnictwo w Szkoleniu odbywającym się z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga 
dysponowania przez uczestnika Szkolenia systemem 
teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne 
wymagania techniczne:  

a. dostęp do Internetu,  
b. urządzenie końcowe,  
c. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie plików w różnych 



formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, 
multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).  

18. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Szkolenia 
odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, Organizator w procesie zgłoszenia uczestnictwa 
przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych 
wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w 
Szkoleniu. 

19. Organizator Szkolenia odbywającego się z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej nie ponosi 
odpowiedzialności za:  

a. problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub 
zaniechaniami osób trzecich,  

b. niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego 
przez uczestnika Szkolenia oprogramowania firm trzecich, 
w tym działanie wirusów komputerowych,  

c. niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez 
uczestnika Szkolenia w celu wzięcia udziału w Szkoleniu,  

d. wady sprzętu komputerowego uczestnika Szkolenia,  
e. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie 

uczestnika Szkolenia,  
f. nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika 

Szkolenia,  
g. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 

uczestnictwo w Szkoleniu niespowodowane działaniami lub 
zaniechaniami Organizatora.  

20. Administratorem danych osobowych uczestników 
Szkolenia jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: 
Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o., ul. Kijowska 1, 03-738 
Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl. Organizator posiada 
powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres 
korespondencyjny -jak u administratora z - dopiskiem IOD, e-
mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na 



podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), na potrzeby realizacji Szkolenia.  

21. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału 
w Szkoleniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, 
rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź 
ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu 
bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego 
w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.  

22. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być 
przetwarzane w celach z nich wynikających.  

23. Jeśli to będzie konieczne do należytej realizacji Szkolenia, 
dane osobowe uczestników Szkolenia będą mogły być 
przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub 
współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego 
upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci 
wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym 
odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej 
Organizatora, urzędom skarbowym.  

24. Dane osobowe uczestników Szkolenia przetwarzane będą 
do zakończenia Szkolenia, w celach marketingowych - do 
momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, 
statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie 
wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług 
Organizatora.  



25. Uczestnik Szkolenia posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w 
przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie 
wskazanym w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu wzięcia udziału w Szkoleniu.  

26. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania zgłoszenia 
osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie 
odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w 
formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również 
o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych 
zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator 
współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów 
lub usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej 
lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie 
partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w 
zakresie danego Szkolenia, z którymi Organizator do dnia 
rozpoczęcia Szkolenia zawrze umowę o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których 
dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Szkolenia 
na stroniewww.pulsmedycyny.pl w zakładce dedykowanej 
Szkoleniu. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa 
powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą 
zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.  

27. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą 
przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. 
O wycofaniu udzielonej zgody osoba, której dane dotyczą, 
informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres 
poczty elektronicznej Organizatora:d.dys@pulsmedycyny.pl. 



W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie 
zakończenia Szkolenia, osoba której dane dotyczą wskazuje 
Szkolenie, przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. 
Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie 
z zakresem żądania.  

28. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego 
opublikowania na stronie www.pulsmedycyny.pl. Organizator 
zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że 
dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do 
publicznej wiadomości.  
 

 
 
 


