
Regulamin Konferencji ,,NeuroScience Experts Meeting” 
 
 

§ 1 Zasady ogólne 
 

1. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu jest Biogen 

Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Salsy 2, kod pocztowy 02-823, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368206, NIP 525-
249-09-92, REGON 142628872, strona internetowa www.biogen-poland.pl, e-mail: 
informacja.medyczna@biogen.com (dalej: „Usługodawca”). 
 

2. Usługodawca powierzył zarządzanie Serwisem S&P Partners Kubicki Sp. j. z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000410647, posiadającą numer NIP: 7792403928, numer REGON: 302040230 (dalej „S&P”), 
z którą można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: biuro@sppartners.pl 
 

3. Konferencja online – Wydarzenie organizowane przez Biogen Poland, na które zaproszony 
został Uczestnik. 
 

4. Organizator – Biogen Poland. 
 

5. Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji. 
 

6. RODO – Rozporządzenie 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. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1. 
 

7. System Rejestracji/Serwis internetowy (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa 
udostępniona poprzez Dostawcę pod adresami: neuroscienceexpertsmeeting.com. 
umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję online organizowaną w 
Systemie Dostawcy oraz uczestnictwo w niej. 
 

8. Uczestnik – Każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na 

Konferencję. Zaproszony gość, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz jest osobą uprawnioną do wystawiania recept (osoba uprawniona 
w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jeżeli 
wystawia recepty zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz 
zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38), które za pomocą 
Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję. 
 

 

§ 2 Informacje ogólne 
 

 

1. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji będą przez Organizatora przetwarzane – 

zbierane i przechowywane dane Uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem 
w Konferencji takie jak: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy, 
adres e-mail, numer telefonu, specjalizacja.  
 

2. Uczestnicy Konferencji online przyjmują do świadomości, że dane, o których mowa 

powyżej są zbierane w trakcie przebiegu Konferencji przez Organizatora, w tym w celu 
w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i pierwsza 

litera nazwiska podczas moderowanego czatu. 
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5. Organizator podczas trwania Konferencji online i po jej zakończeniu przez czas 

wymagany z punktu widzenia celu Konferencji mogą za pomocą komunikacji 
elektronicznej wysłać do Uczestnika odpowiedzi na wystosowane przez Uczestnika 

pytania. 
 

6.   Merytoryczny przebieg Konferencji online określony jest w Programie Konferencji, 
udostępnianym na stronie internetowej neuroscienceexpertsmeeting.com. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Konferencji do momentu jej zakończenia. 
 

7.  Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji nie odbiegają 

od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać 
komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie 
jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarki, Google Chrome lub FireFox do 
bezproblemowego odbioru transmisji. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Link do 
polityki prywatności Biogen Poland: https://www.biogen-poland.pl/pl_PL/cookies.html 
 
8. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 
w Konferencji  i obowiązują wszystkich Uczestników. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 
 

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja uczestnictwa w Konferencji online 
wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów lub programu, z przyczyn 

od niego niezależnych. 
 

3. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. 
 

4. Zaproszenie jest ważne dla jednej osoby. 
 

5. Udział w Konferencji jest nieodpłatny dla Uczestników. 
 
6. Uczestnictwo w Konferencji online obejmuje: 
 

a) Dostęp online do transmisji live 
b) Dostęp online do dodatkowych prezentacji 
c) Możliwość zadawania pytań na chacie podczas transmisji live 
 

 
§4 Informacje dodatkowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Uczestnika, w przypadku: 

a) organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Uczestnika, w przypadku: 
braku zgodności osoby rejestrującej się z definicją Uczestnika 

b) podania niepełnych i/lub nieprawdziwych danych niezbędnych do rejestracji 
c) braku akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności 

 

2. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem 
Serwisu internetowego zwraca uwagę na konieczność respektowania przez Uczestników praw 
własności intelektualnej. 
 

3. Organizator informuje, że Serwis internetowy zawiera chronione prawem autorskim 

dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, 
grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie internetowym 
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układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa 
autorskiego. 
 

4. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu internetowego materiały opatrzone 

odpowiednim znakiem wskazującym na ochronę prawną, w szczególności „Copyright 
©”, „Wszelkie prawa zastrzeżone”, chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora lub 
Dostawcy. Materiały, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone 
stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych). 
 

5. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim 

materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, 
przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów 
komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez 
inny uprawniony podmiot. 
 

6. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich 

(za pośrednictwem Serwisu internetowego) z materiałów chronionych prawami autorskimi, 
w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za 
zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za 
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem 
zachowania. 

 

§ 5 Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2.        Polityka prywatności informująca o sposobach ochrony danych osobowych Uczestników 
znajduje się tutaj. 
 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas 

rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach 
programu Konferencji lub jej Regulaminu. 
 

2. Uczestnik Konferencji potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje 
się do jego stosowania. 
 

3. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń 
porządkowych Organizatora. 
 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż 

Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy 
Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca 
Konferencji lub samodzielnego zablokowania mu dostępu do systemu a tym samym 
ograniczenia możliwości uczestniczenia w Konferencji. 
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 
a) Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który 

zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami 
otrzymanymi na adres email podany przy rejestracji. 

b) W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie 

powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na 
adres: nsem@sppartners.pl 

c) Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni od 
wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 
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d) Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian 
Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował 
zmieniony Regulamin. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 

niezależnych – do odwołania lub zmiany terminu Konferencji. W przypadku, 
gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał 
on wpływu, Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania 

związanych z Uczestnictwem w Konferencji. 
 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 


