
Operacje rewizyjne endoprotez stawu biodrowego 
Regulamin konferencji 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konferencji on-line „Operacje rewizyjne endoprotez stawu biodrowego” 

(„Wydarzenie”) jest LPT Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 126/128, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000247579, NIP 7282740006, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, 

opłaconym w całości („Organizator”),  

2. Wydarzenie odbywa się w okresie od dnia 06.05.2021 do 06.05.2022 na dedykowanej stronie 

internetowej: ptoitr-operacje-rewizyjne.net4doctor.online. Udział w Wydarzeniu jest możliwy 

po uprzednim założeniu konta w serwisie net4doctor.online na zasadach opisanych 

w Regulaminie Platformy.  

3. Regulamin Wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej ptoitr-operacje-

rewizyjne.net4doctor.online online nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, 

odtwarzanie, utrwalenie i drukowanie  

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz 

szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej ptoitr-operacje-

rewizyjne.net4doctor.online. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 

Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników. 

6. Uczestnikami Wydarzenia są lekarze. 

7. W ramach Wydarzenia odbywać się będzie debata live naukowo-dydaktyczna. Nagrania z 

debat umieszczone będą w materiałach na życzenie do 06.05.2022. 

8. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem:  ptoitr-operacje-

rewizyjne.net4doctor.online.  

9. Ogólny kontakt dla uczestników jest możliwy pod numerem telefonu: 572 485 785 oraz pod 

adresem e-mailowym: konferencje@net4doctor.online. 

10. Program wydarzenia został zamieszczony na stronie ptoitr-operacje-

rewizyjne.net4doctor.online w zakładce „Program”. 

11. Każdy uczestnik biorący udział w Wydarzeniu w dniach 06.05.2021-06.05.2022 otrzyma 

imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi akredytowanymi przez Naczelną Izbę Lekarską. 

Punkty edukacyjne będą przyznawane zgodnie z rzeczywistym czasem udziału w wykładach 

weryfikowanym przez system. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 1 punkt edukacyjny, który 

został wyliczony na podstawie programu wydarzenia i czasu wykładów w nim zawartych. 

Uczestnicy mogą wygenerować certyfikat samodzielnie w zakładce „Moje konto”. Certyfikaty 

będą dostępne po dniu 10 maja 2021. 

12. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
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§ 2 

Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w konferencji 

 

1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji 

procedury rejestracji na Wydarzenie. Szczegółowe warunki rejestracji, sposób postępowania 

w trakcie i po dokonaniu rejestracji oraz zakres wymaganych oświadczeń Usługobiorcy 

Organizator określa w interaktywnym formularzu rejestracji zamieszczonym na stronie 

Wydarzenia. 

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

polegającej na zmianie tematu danego wideo wykładu, zmianie osoby prowadzącej, jak 

również do odwołania Wydarzenia.  

3. Wszystkie materiały przekazane Usługobiorcy w związku z Wydarzeniem oraz do których 

Usługobiorca ma dostęp w ramach Wydarzenia stanowią własność Organizatora (lub 

podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie 

do użytku osobistego Usługobiorcy.  

4. Zabronione jest kopiowanie Materiałów, rozpowszechnianie, użyczenie, wyświetlanie, 

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 celem lub zakresem wskazanym w ust. 17 Regulaminu. 

 

 

 

 §3 

Wymagania sprzętowe 

 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu wymaga spełnienia wymogów technicznych i sprzętowych. 

2. Do korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, 

zainstalowanej przeglądarki internetowej oraz urządzenia mobilnego lub stacjonarnego z 

systemem operacyjnym Android, iOS, Windows, Linux. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,  

b. niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Usługobiorcę 

oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych, 

c. niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Usługobiorcę w celu 

wzięcia udziału w Wydarzeniu,  

d. wady sprzętu komputerowego Usługobiorcy,  

e. brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Usługobiorcy, 

f. nieprawidłową obsługę aplikacji przez Usługobiorcę,  

g. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu 

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 

 

 

 

 



 

§4 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: LPT Group Sp. z o. o., ul. Gdańska 

126/128, 90-520 Łódź, e-mail: admin@lptg.pl  

2. 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 Wydarzenia.  

3. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, 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.  

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

wynikających. Jeśli to będzie konieczne do należytej realizacji Wydarzenia, dane osobowe 

uczestników Wydarzenia 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. 

Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, 

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.  

5. Usługobiorca 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 trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne 

w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.  

6. Organizator zastrzega, że w  trakcie dokonywania rejestracji Usługobiorca może zostać 

poproszony 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 Partnerom wydarzenia, 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 

współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi Organizator do 

dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na 



żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną 

informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.  

7. 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: 

admin@lptg.pl W przypadku, gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia 

Wydarzenia osoba, której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda 

(zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie 

z zakresem żądania.  

8. Zasady zgłaszania reklamacji, jak również odstępowania od umów zawieranych na odległość 

opisane zostały w Regulaminie platformy.  

9. 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. 

 

 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Biura Organizacyjnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z 

dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

ptoitr-operacje-rewizyjne.net4doctor.online 

14. Biuro Organizacyjne ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w 

terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej ptoitr-operacje-

rewizyjne.net4doctor.online. 
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