
Regulamin wydarzenia: 

 III ŚLĄSKA KONFERENCJA PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII 

KLINICZNEJ  

„Uzależnienie od alkoholu w obszarze pracy klinicznej psychiatry i 

psychologa” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji , dalej 

zwany jest Regulaminem. 

2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Szpital 

Psychiatryczny w Toszku 

3. Organizatorem Konferencji jest Szpital Psychiatryczny w Toszku , zwana w dalszej 

części Regulaminu Organizatorem. 

4. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej. 

5. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w 

Konferencji. 

6. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską, o ile Okręgowa Izba Lekarska 

przewidziała taką możliwość. 

§2. Opłaty i rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

 

1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników poza pracownikami Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku  jest odpłatny. 

2. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona. 

3. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w Konferencji zostanie podany 

na stronie Organizatora. 

4. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego rejestracji oraz terminowego uiszczenia 

opłaty w wysokości i na konto wskazane na stronie Organizatora. 

5. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych 

wpłat. Po wskazaniu przez Uczestnika, że nie wymaga faktury VAT nie ma 

możliwości zamiany paragonu na fakturę VAT. 

6. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi 

związane z uczestnictwem w Konferencji. 

7. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, jednak opłata jest 

bezzwrotna. 



2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator przewiduje możliwość  

delegowania w zastępstwie innej osoby, niż zgłoszona. 

3. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji  

 

 

 

§4. Odpowiedzialność Organizatora 

 
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki 

organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

Konferencji 

3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić 

podstawy do kierowania roszczeń finansowych  wobec Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które 

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

§5. Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż: 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w 

tym stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z 

tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z 

Konferencję lub innych. 

3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy 

Uczestników. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy 

oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla wzięcia udziału w Konferencji. 

5. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, działający pod adresem 44-180 Toszek, 

ul. Gliwicka 5, którego akta rejestrowej przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044032, 

REGON: 000293114, NIP: 9690946632 (dalej: Szpital Psychiatryczny w Toszku), 

email: info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl; 

6. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pani dr n. med. Anna Rusek z którą 

można skontaktować się poprzez email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników; 

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Dla celów dowodowych Szpital Psychiatryczny w Toszku prosi o wycofanie zgód 

drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres email: 

daneosobowe@szpitaltoszek.pl;  

8. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;  



9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy Rozporządzenia;  

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.  

§6. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników 

na wskazane przez nich konta bankowe. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.  
3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu 

Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 

nr 62, poz. 504). 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 r. 

 


