
Regulamin I Love Podo I Łódzki Kongres Podologiczny ONLINE 20.11.2022 r. 

 

§1 Postanowienia ogólne Kongresu I Love Podo ONLINE 

 

1. Niniejszy dokument jest regulaminem jednodniowego Kongresu Podologicznego I Love 

Podo - ONLINE 2022, u którego podstaw leży przekazanie wiedzy z zakresu Podologii 

profesjonalnej przez doświadczonych specjalistów i ekspertów z branży. 

2. Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki osób uczestniczących w Kongresie 

ONLINE. 

3. Kongres odbywać się będzie w formie online za pośrednictwem platformy YouTube 

poprzez stronę www.podoexpert.pl  

4. Kongres I Love Podo dedykowany jest szczególnie osobom kształcącym się w dziedzinie 

podologii oraz osobom praktykującym zawód podologa, które mają chęć poszerzyć swoją 

wiedzę. Wszystkie te osoby będą dalej zwanymi Uczestnikami. 

5. Udział w Kongresie I Love Podo ONLINE jest dobrowolny. 

6. Celem Kongresu jest skuteczne pokazanie Uczestnikom odpowiednich strategii 

terapeutycznych, metod właściwego oraz zgodnego z aktualną wiedzą prowadzenia procedur 

podologicznych, metod efektywnej promocji swojej firmy w sieci internet.   

7. W ramach Kongresu I Love Podo ONLINE odbywać się będą sesje naukowo-

dydaktyczne: wykłady prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. 

8. Każda osoba będą uczestnikiem Kongresu I Love Podo ONLINE otrzyma od 

organizatora Certyfikat potwierdzający udział w Kongresie. 

 

§2 Uczestnictwo w Kongresie I love Podo ONLINE. 

 

1. Osobami uczestniczącymi w Kongresie są zarówno Uczestnicy jak i Prelegenci. 

2. Warunkami uczestnictwa w Kongresie są:  

a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie I Love Podo ONLINE za pośrednictwem 

strony https://www.podoexpert.pl/kategoria/i-lodzki-kongres-podologiczny/  oraz dokonanie 

rejestracji w portalu. 

b) zakup uczestnictwa w Kongresie oraz uiszczenie opłaty przy pomocy operatora płatności 

lub na wskazane przez Organizatora konto bankowe.  

3. Organizator po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczeniu opłaty 

prześle na podany przez Uczestnika adres mailowy potwierdzenie dokonania opłaty za 

uczestnictwo w Kongresie. 

4. W osobnej korespondencji mailowej Uczestnik otrzyma dokument zakupu (fakturę bądź 

paragon) zgodnie z danymi podanymi w czasie rejestracji. 

5. W wypadku braku informacji o chęci otrzymania faktury VAT na firmę, w myśl przepisów 

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie wystawiony paragon fiskalny. 

Uczestnik może otrzymać paragon fiskalny za pośrednictwem przesyłki kurierskiej po 

uiszczeniu dodatkowej opłaty za przesyłkę. Chęć otrzymania paragonu przy pomocy firmy 

świadczącej usługi kurierskie Uczestnik powinien zgłosić w formie mailowej na adres: 

info@podoexpert.pl 

6. Brak skutecznej rejestracji bądź nieopłacenie udziału w Kongresie, każdorazowo skutkuje 

anulowaniem rezerwacji.  

7. Każdy Uczestnik zgłaszając chęć udziału w Kongresie akceptuje niniejszy Regulamin I 

Love Podo ONLINE. 

8. Poświadczeniem skutecznej rejestracji na Kongresie jest mail otrzymany od Organizatora, 

potwierdzający zgłoszenie uczestnictwa, a dokonanie opłaty za udział w Kongresie 

gwarantuje skuteczną rejestrację. 



9. Przed rozpoczęciem Kongresu Organizator dokona rejestracji Uczestników oraz 

weryfikacji prawidłowości wniesienia opłaty. 

10. Uczestnik nie ma prawa odstąpić swojego udziału (biletu) w Kongresie na rzecz innej 

osoby. 

11. Uczestnik Kongresu nie dysponuje prawem do udostępniania osobom trzecim nagrania z 

Kongresu lub jego fragmentów za pośrednictwem drogi mailowej, na stronie internetowej czy 

też w mediach społecznościowych. 

12. Każdy Uczestnik Kongresu koszt udziału w wydarzeniu pokrywa we własnym zakresie. 

 

§3 Rezygnacja z udziału w Kongresie I Love Podo ONLINE. 

 

1. W wypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 

2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm. ) ( dalej: ustawa o 

prawach konsumenta). Uczestnik Kongresu ma prawo do odstąpienia od Umowy (rezygnacji 

z Kongresu) bez konieczności podania przyczyny, w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy i 

zwrotu całości opłaty Kongresowej. Do zachowania wymienionego terminu niezbędne jest 

wysłanie rezygnacji w formie pisemnej, w której Uczestnik wyrazi jednoznaczną wolę 

odstąpienia od umowy i prześle ją na adres mailowy: info@podoexpert.pl. Prawo do 

odstąpienia od Umowy nie przysługuje w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi (po 

rozpoczęciu Kongresu). 

2. Po uzyskaniu rezygnacji Organizator wydarzenia prześle na adres mailowy Uczestnika 

informację zwrotną dotyczącą otrzymanej rezygnacji. 

3.W przypadku rezygnacji z Kongresu, przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków, 

zwrot otrzymanej opłaty konferencyjnej nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania i potwierdzenia przez Organizatora Kongresu zgłoszonej 

przez Uczestnika pisemnej rezygnacji przy użyciu identycznych sposobów płatności, jakie 

zostały użyte przez Uczestnika podczas dokonywania zakupu. 

4. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego 

Regulaminu. 

 

§4 Odpowiedzialność ponoszona przez Organizatora. 

 

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby spełnić wszystkie warunki 

Kongresu zawarte w opisie na stornie internetowej https://www.podoexpert.pl/kategoria/i-

lodzki-kongres-podologiczny/. 

2. Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej dokładny plan przebiegu Kongresu 

wraz z ramami czasowymi przeznaczonymi na poszczególne wystąpienia. Podane godziny 

mają charakter orientacyjny, przy czym Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do 

dokonywania zmian w programie Kongresu, nawet w dniu odbywania się Kongresu lub też w 

trakcie jego trwania. Organizator ma również prawo dokonania zmian rozkładu czasowego 

wydarzenia jak również kolejności wystąpień poszczególnych prelegentów. 

3. Zmiany w programie Kongresu, wspomniane powyżej nie stanowią podstawy do 

kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora wydarzenia. 

4. Organizator Kongresu zastrzega sobie prawo do skutecznego odwołania Kongresu w 

przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń o charakterze losowym. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo również do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana ta 

może nastąpić do dnia odbycia się Kongresu bez konieczności podania przyczyny. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem ich publikacji w postaci nowego Regulaminu.  

6. Wszystkie materiały przedstawiane przez Prelegentów wydarzenia są chronione prawem 

autorskim oraz stanowią własność intelektualną ich twórców i są jednocześnie objęte ochroną 



prawną. Powyższe materiały nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane czy powielane 

przez Uczestnika bez zgodny udzielonej w formie pisemnej przez osoby do tego uprawnione. 

7. Uczestnik Kongresu decydując się na udział otrzymuje nielimitowaną możliwość 

odtwarzania nagrania z wydarzenia od dnia 25.10.2022 przez okres 1 miesiąca. 

 

§5 Postanowienia Ogólne 

 

1. W przypadku konieczności odwołania Kongresu z powodów losowych, które 

uniemożliwiają jego realizację, Organizator zwróci koszt biletu na Kongres w ciągu 14 dni od 

daty odwołania Kongresu. 

2. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odbiorze Kongresu 

związane z łączem internetowym Uczestnika. 

3. Organizator dołoży wszelkich starań, by udostępnić prawidłowy streaming video 

z Kongresu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe w przypadku braku 

dostaw energii elektrycznej bądź innej siły wyższej. 

4. Organizator wydarzenia jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o 

Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018.1000). 

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników wydarzenia w 

celu i zakresie niezbędnym do wykonywania czynności objętych niniejszym Regulaminem, 

przeprowadzenia Kongresu (na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO Dz.U.UE.L.2016.119.1 w 

związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowychDz.U.2018.1000), w tym 

stworzenia listy uczestników, jak również w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu 

opłat za Kongres oraz w celach marketingowych bez konieczności uzyskania uprzedniej 

dodatkowej zgody Uczestnika. 

6. Uprawnienia takie oprócz administratora mają wyłącznie osoby upoważnione przez 

niego, do przetwarzania danych osobowych Uczestników Kongresu. 

7. Organizator wydarzenia oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu ani nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem niezbędnego zakresu w celach promocyjnych i marketingowych. 

8. Dane Uczestników wydarzenia będą przechowywane przez Organizatora przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych powyżej. 

9. Organizator zapewnia Uczestnikom wydarzenia realizację uprawnień wynikających z 

Ustawy o Ochronie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów marketingowych, promocyjnych i sporządzenia 

pełnej listy Uczestników wydarzenia. 

10. Organizator Kongresu wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

właściwe, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wydarzenia wdrożył również właściwe środki, 

aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem 

stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

Organizator wydarzenia w szczególności bierze pod uwagę ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z:  

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 



11. Uczestnik wydarzenia ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych jak również 

prawo do ich zmiany.  

12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z 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, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie organizatora 

wydarzenia: https://www.podoexpert.pl/kategoria/i-lodzki-kongres-podologiczny/  


