Regulamin świadczenia usług elektronicznych
w ramach konferencji online „PREHABILITACJA – jak zacząć, by się dobrze skończyło”

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się
świadczenia usług elektronicznych w ramach konferencji online „PREHABILITACJA – jak zacząć,
aby dobrze się skończyło” (zwanej dalej „Konferencją” za pośrednictwem aplikacji Medveo
(zwanej dalej Aplikacją). Regulamin określa w szczególności:
a. wymagania techniczne i funkcjonalności Aplikacji i Konferencji (§ 2),
b. podstawowe zasady korzystania z Aplikacji i Uczestnictwa w Konferencji (§ 3),
c. procedurę rejestracji i usunięcia konta (§ 4),
d. kwestie dotyczące praw autorskich i innych praw (§ 5),
e. procedurę reklamacyjną (§ 6),
f. zasady i wyłączenia odpowiedzialności Administratora, Właściciela i Uczestnika (§ 7),
g. postanowienia dotyczące reklamy (§ 8),
h. zasady zmiany regulaminu (§ 10).
2. Regulamin jest dostępny pod adresem www.okolooperacyjnie.pl w formie umożliwiającej jego
pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
3. Do Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
4. Konferencja organizowana jest na zlecenie Fundacji Medigent z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Grunwaldzkiej 66/2, 60-311 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod
numerem KRS: 0000660862, NIP 7792456965, REGON: 366451130, zwanej dalej
„Zleceniodawcą”.
5. Właścicielem aplikacji MEDVEO i podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora
Konferencji jest Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 02-512
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
682312, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5223094302 oraz
numerem REGON 367606445, zwana dalej „Przetwarzającym ”.
6. Administratorem Danych Osobowych konferencji online „PREHABILITACJA – jak zacząć, aby
dobrze się skończyło” jest Zleceniodawca, zwany w tym zakresie również „Administratorem ”.
7. Kontakt
z
Administratorem
jest
możliwy
pod
adresem
e-mail
piotr.piatek@medigent.org…………………………….
8. Osoby uczestniczące w Konferencji zwane są dalej „Uczestnikami”.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego kierowania poszczególnych funkcjonalności
Konferencji do wybranych kategorii Uczestników, w tym przedstawicieli określonych zawodów lub
przedstawicieli określonych specjalizacji w ramach zawodów.
§ 2 Wymagania techniczne i funkcjonalności Aplikacji i Konferencji

1. Do korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w Konferencji niezbędne jest wykorzystanie urządzenia
(komputera, laptopa, tabletu, telefonu itp.) posiadającego dostęp do Internetu z zainstalowaną
przeglądarką internetową obsługującą pliki wideo oraz z możliwością pobrania paczki plików
startowych uruchamiających aplikację MEDVEO.
2. Podczas Konferencji dostępne są w szczególności następujące funkcjonalności:
a. dostęp do materiałów edukacyjnych w formie wykładów wideo, plików pdf, prezentacji
multimedialnych,
b. możliwość zadawania pytań podczas prelekcji,
c. rozmowy tekstowe (czat) z innymi Uczestnikami, prelegentami i przedstawicielami
Zleceniodawcy,
d. dostęp do informacji o Uczestnikach (zdjęcie i biogram),
e. umawianie spotkań z przedstawicielami Zleceniodawcy,
f. dostęp do materiałów informacyjnych (w tym reklam) Zleceniodawcy i innych podmiotów.
§ 3 Podstawowe zasady korzystania z Aplikacji i Uczestnictwa w Konferencji
1. Uczestnictwo w Konferencji jest dobrowolne.
2. Uczestnictw w Konferencji jest nieodpłatne.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem uczestnictwa w
Konferencji.
4. Uczestnik, przystępując do uczestnictwa w Konferencji, zobowiązuje się do przestrzegania zasad
opisanych w Regulaminie.
5. Podczas korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w Konferencji Uczestnik nie może dostarczać treści
o charakterze bezprawnym.
6. Uczestnik nie może zamieszczać w Aplikacji reklam, w szczególności reklam produktów
leczniczych i wyrobów medycznych.
7. Użytkownicy mogą uczestniczyć w Konferencji w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością
zawodową.
§ 4 Rejestracja i usunięcie konta
1. Uczestnik może uczestniczyć w Konferencji po dokonaniu rejestracji. Dokonanie rejestracji jest
równoznaczne z zawarciem przez Uczestnika ze Zleceniodawcą i Administratorem umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas trwania Konferencji z
zastrzeżeniem § 5 ust. 8 i 9.
2. Aby dokonać rejestracji Uczestnik powinien:
a. wypełnić
formularz
rejestracyjny
znajdujący
się
pod
adresem
https://webinar.neovinci.pl/prehabilitacja/register,
b. podać dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru prawa wykonywania
zawodu lekarza oraz wybór z listy rozwijalnej wykonywanej specjalizacji lekarskiej lub
zawodu,
c. ustalić nazwę Uczestnika i hasła do konta,

d. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności i informacją o
przetwarzaniu danych osobowych,
e. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
3. Podczas rejestracji mogą być również zbierane inne dane i oświadczenia (w tym o przetwarzaniu
danych dla celów marketingowych). Uczestnik może również przesłać zdjęcie i informacje do
biogramu, który będzie wyświetlany innym Uczestnikom Konferencji.
4. Dane określone w ust. 2 lit. b są niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora.
5. Uczestnik jest zobowiązany aktualizować dane, o których mowa w ust. 2 lit. b. Aktualizacja danych
jest
możliwa
poprzez
Profil
Uczestnika
dostępny
pod
adresem
https://webinar.neovinci.pl/prehabilitacja/register.
6. Odzyskanie loginu lub hasła jest możliwe poprzez kliknięcie opcji „Zapomniałem hasła” dostępnej
z poziomu strony logowania.
7. Uczestnik jest zobowiązany do nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim, jak również do nie
udzielania osobom trzecim dostępu do Aplikacji i Konferencji w inny sposób.
8. Po dokonaniu rejestracji logowanie do Aplikacji i Konferencji z użyciem loginu i hasła jest możliwe
pod adresem https://webinar.neovinci.pl/prehabilitacja/register
9. Usunięcie konta przez Uczestnika skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną jest możliwe poprzez kontakt mailowy z Administratorem pod adresem kontakt@neovinci.pl.
10. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta Uczestnika w Aplikacji ze skutkiem rozwiązania
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy Uczestnik korzysta z Aplikacji
lub Konferencji w sposób sprzeczny z przepisami prawa i/lub Regulaminem, jak również w razie
ustalenia, że Uczestnik nie jest osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą
obrót produktami leczniczymi. O usunięciu konta Uczestnik zostanie poinformowany na adres
poczty elektronicznej Uczestnika.
11. Administrator i Zleceniodawca uprawnieni są do odwołania Konferencji w każdym czasie bez
podania przyczyn.
§ 5 Prawa autorskie i inne prawa
1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do materiałów udostępnianych na Konferencji przysługują
Zleceniodawcy, Administratorowi lub innym uprawnionym podmiotom i są chronione na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
2. Uczestnictwo w Konferencji nie wiąże się z przeniesieniem na Uczestnika jakichkolwiek praw
autorskich, innych praw własności intelektualnej ani praw własności przemysłowej do materiałów
dostępnych na Konferencji.
3. Poprzez rejestrację Uczestnik wyraża zgodę na warunki licencji określone w Regulaminie.
4. Uczestnik nie jest uprawniony do zwielokrotniania (z zastrzeżeniem ust. 6) ani rozpowszechniania
Aplikacji lub materiałów dostępnych na Konferencji w jakikolwiek sposób ani wprowadzania ich
do obrotu.
5. Na podstawie Regulaminu Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w Konferencji w zakresie i
celu określonych w Regulaminie.
6. Uczestnik jest uprawniony do zwielokrotnienia materiałów zamieszczonych w Aplikacji jedynie w
takim zakresie, jaki jest niezbędny do wyświetlenia treści dostępnych na Konferencji na urządzeniu,

7.
8.

9.

10.

z którego korzysta Uczestnik, jak również w zakresie dozwolonym przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.
Uczestnik jest uprawniony do wyświetlania materiałów dostępnych na Konferencji na urządzeniu,
z którego korzysta Uczestnik, jedynie w celu uczestnictwa w Konferencji.
W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika w Aplikacji jakichkolwiek utworów w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik z chwilą ich zamieszczenia udziela
na czas nieokreślony Administratorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej,
niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie licencji, z prawem do sublicencjonowania, na korzystanie z takich
utworów na poniższych polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
W przypadku zamieszczenia utworu w Aplikacji Uczestnik udziela Administratorowi i
Zleceniodawcy prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie
autorskich praw zależnych względem utworu oraz na wykonywanie autorskich praw osobistych do
utworu.
W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek treści w Aplikacji Uczestnik oświadcza, że nie naruszają
one praw osób trzecich.
§ 6 Reklamacje

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Aplikacją lub Konferencją Uczestnik może
poinformować Administratora. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyn złożenia
reklamacji.
2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@neo-vinci.pl
lub w inny sposób na podane w Regulaminie dane kontaktowe Administratora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania. Administrator, rozpatrując reklamację, stosować będzie
postanowienia Regulaminu. O decyzji Administratora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą
elektroniczną.
4. Bieżące kwestie techniczne związane z przebiegiem Konferencji należy zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej:joanna.francuzik@medigent.org . W miarę możliwości problemy techniczne
będą rozwiązywane na bieżąco podczas trwania Konferencji.
§ 7 Odpowiedzialność
1. Administrator dołoży starań, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Aplikacji. Administrator
zastrzega jednak, iż mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji z przyczyn technicznych,
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jak również z innych przyczyn niezależnych od Administratora. Przerwy mogą być również
spowodowane prowadzeniem prac serwisowych. Za takie przerwy Administrator ani
Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności.
Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian materiałów udostępnionych na Konferencji
i co ich usuwania.
Administrator ani Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez
Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego sposób uczestnictwa
w Konferencji będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Uczestnik jest zobowiązany do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego
działania Aplikacji i przebiegu Konferencji.
Administrator ani Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestnika za poprawność
treści zamieszczonych na Konferencji, w tym w szczególności materiałów edukacyjnych.
Administrator i Zleceniodawca dokładają należytej staranności, aby materiały edukacyjne były
zgodne z aktualnym stanem wiedzy, poprzez zlecenie ich przygotowania osobom posiadającym
odpowiednią wiedzę w tym zakresie.
Zleceniodawca ani Administrator nie gwarantują przydatności materiałów zamieszczonych na
Konferencji do jakiegokolwiek zastosowania. Materiały te nie stanowią porady lekarskiej.
Administrator ani Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez
Uczestników informacji udostępnianych na Konferencji.
§ 8 Reklama

1. W Aplikacji Administrator i podmioty działające za jego zgodą lub na jego zlecenie mogą
zamieszczać reklamy. Uczestnictwo w Konferencji nie ma wpływu na swobodę Uczestników
wyboru metody leczenia.
§ 9 Ochrona danych osobowych
Informacja o ochronie danych osobowych została zamieszczona w Polityce prywatności.
www.okolooperacyjnie.pl
§ 10 Zmiany regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie
Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej.
2. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może usunąć konto Uczestnika
w Aplikacji ze skutkiem rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

