
Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach 

bezpłatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń bezpłatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier 

Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN 

(„Organizator”). 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że dany podmiot może zgłosić do 

udziału w Wydarzeniu maksymalnie dwie (2) osoby. Uczestnikiem Wydarzenia może być 

wyłącznie osoba fizyczna wskazana przez podmiot (osobę) prowadzącą działalność gospodarczą.  

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego 

na stronie internetowej Wydarzenia (tjhttps://pulsmedycyny.pl/preview/1a7c0d27-6b3f-4b42-

87a7-2df99b1278d3/)  lub innej wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie 

Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj” jest równoznaczne z 

zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający 

umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w 

Wydarzeniu. 

4. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie lekarze, niezależnie od specjalizacji, posiadający w 

momencie zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu prawo do wykonywania zawodu oraz 

przedstawiciele firm związanych z branżą medyczną. Organizator zastrzega sobie możliwość 

zaproszenia na Wydarzenie gości, nie będących przedstawicielami wskazanych powyżej grup.  

5. Ostateczną decyzję co do kwalifikacji danej osoby do udziału w Wydarzeniu podejmuje we 

własnym zakresie Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji Zgłoszenia w 

ciągu pięciu (5) dni roboczych. Akceptacja Zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia 

przyjęcia Zgłoszenia na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej. 

6. Udział w Wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia 

Zgłoszenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. W 

szczególności Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Wydarzeniu uczestnikom 

zgłoszonym do udziału przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną dla działalności 

partnerów Wydarzenia zaangażowanych przez Organizatora do jego organizacji, a także osób 

prywatnych. 

8. Organizator informuje podmioty składające Zgłoszenie o kwalifikacji do udziału w Wydarzeniu. 

9. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w 

imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania 

Zgłoszenia do potwierdzenia posiadania stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku 

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia. 

10. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie 

realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie 

i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób 

zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na 

stronie internetowej dedykowanej dla Wydarzenia („Strona Wydarzenia”). 

11. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką 

informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl. 

12. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła 

udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje 

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: 

konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia. 



13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej 

na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji 

Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia. 

14. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią 

własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym 

przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia. 

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 oraz 

jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z calem lub zakresem wskazanym w ust. 11 powyżej. 

16. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w 

Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za 

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia 

udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z 

uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr 

osobistych, w tym danych osobowych. 

17. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że 

dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Wydarzeniu 

wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu 

Zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o tym kto dokonał 

Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie. 

18. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem 

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 

21.1.1 dostęp do Internetu, 

21.1.2 urządzenie końcowe, 

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego 

odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, 

multimedialnych, tekstowych, wideo itp.). 

19. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o 

ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w 

Wydarzeniu 

20. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

nie ponosi odpowiedzialności za: 

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób 

trzecich, 

23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika 

Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów 

komputerowych, 

23.1.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika 

Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, 



23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia, 

23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia 

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia, 

23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w 

Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 

21.      W przypadku Wydarzeń stacjonarnych za odrębnie wyrażonymi zgodami podczas rejestracji na 

recepcji w dniu wydarzenia dane osobowe uczestników (w tym pracowników i osób trzecich 

obsługujących Wydarzenie) obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu (lub 

spersonalizowany adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane na wypadek stwierdzenia u 

któregoś ́z uczestników lub pracowników (lub osób trzecich obsługujących Wydarzenie) zakażenia 

wirusem COVID-19. Wyrażona zgoda obejmować będzie prawo Organizatora do udostępnienia 

danych osobowych właściwym służbom, instytucjom oraz innym podmiotom realizującym 

ustawowe obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i 

ograniczeniem liczby zakażeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do 

uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu, o którym mowa powyżej. 

22. Organizator wskazuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia 

lub na kilka dni przed Wydarzeniem uczestnik (w tym pracownik i osoba trzecia obsługująca 

Wydarzenie) powinien powstrzymać się do uczestnictwa w Wydarzeniu, pozostać w domu, 

postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i 

skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować o swoich objawach. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów w trakcie 

Wydarzenia lub w terminie dwóch (2) tygodni po jego zakończeniu uczestnik (w tym pracownik i 

osoba trzecia obsługująca Wydarzenie) powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem 

i poinformować o tym fakcie pod dedykowanym przez Organizatora numerem telefonu 

606216519. 

 

23. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że 

dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Wydarzeniu 

wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu 

Zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana przez Organizatora o 

tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie. 

24. Organizator informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników 

Wydarzenia oraz pracowników i osób trzecich obsługujących Wydarzenie, ograniczenia 

kontaktów w miejscu Wydarzenia w ramach zabezpieczenia przed wirusem COVID-19 organizując 

Wydarzenie zamierza wdrożyć w najszerszym możliwym zakresie wytyczne dla organizatorów 

spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV 2 

opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym udostępniane do 

publicznej wiadomości pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-

szkolenia-konferencje-i-kongresy. 

25. Organizator zastrzega, że w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnicy (jak również 

pracownicy oraz osoby trzecie obsługujące Wydarzenie) zobowiązani będą do przestrzegania 

wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych przez Organizatora w miejscu 

Wydarzenia, w tym w szczególności zobowiązani będą do stosowana maseczek ochronnych 

(przyłbic, elementów garderoby) zasłaniających usta i nos. W przypadku ich braku Organizator 



zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Wydarzeniu lub żądania opuszczenia 

pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie. 

26. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator 

zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili 

ich przekazania do publicznej wiadomości. 

 


