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§1.

Postanowienia ogólne

1. Zarejestrowanie uczestnictwa w Webinarium jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
2. Webinarium ma charakter zamknięty, w której udział mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające
zgodę Organizatora na ustalonych przez niego warunkach.
3. Uczestnikami Webinarium mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby
prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz studenci ostatnich lat medycyny z ważną
legitymacją studencką oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Webinarium.
4. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest dokonanie rejestracji.
§2.

Rejestracja

1. Rejestracja na Webinarium możliwa jest przez:
▪
▪

wypełnienie formularza internetowego,
bezpośrednie zaproszenie otrzymane od Organizatora.

2. Pomyślne zakończenie rejestracji internetowej lub przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego przez
realizatora – niezależnie od formy jego złożenia potwierdzane jest pisemnie – mailem wysłanym na
adres mailowy podany w zgłoszeniu lub zaproszeniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu
rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych rejestracyjnych
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§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Uczestnik aby skorzystać z dostępu do Webinarium, powinien dysponować dostępem do Internetu
i sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym
następujące wymagania :
▪ połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 10 Mb/s, w związku z czasem
trwania transmisji, bez ograniczeń na wielkość transferowanych danych (transfer filmu z
rozdzielczością HD to około 3 GB/h),
▪ najnowsza przewidziana dla danego systemu operacyjnego wersja przeglądarki internetowej
Chrome, Firefox, Safari, Edge umożliwiająca odtwarzanie filmów wideo,
▪ przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5 oraz powinna mieć włączoną
obsługę plików Cookies i Java Script.
2. Ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci publicznej jaką
jest Internet wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane
oprogramowanie, w tym z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych rekomendowane jest
zainstalowanie stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz uruchomienie zapory
systemowej na urządzeniu końcowym (komputer, urządzenie mobilne) z którego Uczestnik
korzysta.
3. Użytkownik loguje się do Webinarium używając przesłanego kodu.
4. Użycie danych dostępowych w celu umożliwienia uczestnictwa w Konferencji osobom trzecim jest
zabronione.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje świadomego lub nieświadomego
przekazania swoich danych dostępowych przez Uczestnika osobom trzecim.
6. Wszystkie udostępnione w Webinarium treści ( m.in. teksty, grafiki w tym logotypy i znaki towarowe,
zdjęcia, materiały wideo, dźwięki) oraz ich kompozycja i struktura, jak również samo rozwiązanie
techniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej na podstawie stosownych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
7. Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do Webinarium i zapoznania się z przedstawionymi na
niej treściami. Prawo to nie oznacza udzielenia mu zgody na ich wykorzystanie w innych celach w
jakiejkolwiek formie. Modyfikowanie udostępnionych w trakcie Webinarium treści, jak również
powielanie i kopiowanie, jakiekolwiek formy dystrybucji lub udostępniania ich osobom trzecim za
pomocą dowolnego medium w całości lub w fragmentach w jakiejkolwiek postaci wymaga wyrażenia
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
8. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym regulaminem oraz do niepodejmowania żadnych
działań które mogą spowodować zachwianie stabilności lub przeciążenie platformy na której
przeprowadzane jest Webinarium. W szczególności zakazane jest:
▪

▪

▪

wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania w trakcie Webinarium jakichkolwiek treści
naruszających przepisy prawa lub pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z
prawem, naruszających obyczaje i prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej albo
mogących naruszać dobra osobiste lub prawnie chronione tajemnice osób trzecich,
wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym
oprogramowania lub kodów źródłowych (takich jak np. wirusy komputerowe lub
oprogramowanie służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji – tzw.
Spamu),
przeprowadzanie jakichkolwiek prób obejścia stosowanych systemów zabezpieczeń.

9. Naruszenie przez Uczestnika postanowień ustępów 4,5,7,8 do niniejszego paragrafu upoważnia
Organizatora lub partnera technicznego do zablokowania Uczestnikowi dostępu do Webinarium, a
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych postanowień.
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10. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania, Organizator może przesyłać Użytkownikom
informacje lub powiadomienia o charakterze technicznym, nie mające charakteru informacji
handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Organizator nie gwarantuje nieprzerwanego lub wolnego od błędów dostępu do Webinarium, dołoży
jednak wszelkich starań aby jak najszybciej wyeliminować wszelkie zakłócenia jak tylko się pojawią.
12. Realizator webinarium może w dowolnym czasie przeprowadzić niezbędne prace serwisowe
uniemożliwiające lub ograniczające dostęp do usług mające na celu szybkie przywrócenie
bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
§4. Siła wyższa. Odwołanie, zmiany terminu Webinarium
1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające
wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do
przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy naturalne,
strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby narodowej. W
przypadku Webinarium siłą wyższą może być także nagła, niemożliwa do przewidzenia
niewydolność studia transmisyjnego lub dostawcy usług internetowych albo serwerowych
spowodowana np. zalaniem, pożarem czy inną awarią uniemożliwiającą transmisję.
2. W niezależnych od Organizatora przypadkach – spowodowanych siłą wyższą Organizator może
podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie terminu Webinarium. Organizator ani Realizator nie
ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie
pokrywa utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
3. O przypadku opisanym w punkcie 2 niniejszego paragrafu Realizator poinformuje zainteresowanych
poprzez wysłanie e-maila albo sms-a - o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz
poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.
§5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej e-mailem lub listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru na adres Biura Organizacyjnego do 7 dni od zakończenia Webinarium. Po
upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni od otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony
o statusie reklamacji e-mailem albo sms-em o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone
oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.
§6. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie
wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Webinarium
2. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie umowie normują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w Webinarium będą rozstrzygane
przez właściwy rzeczowo sąd Organizatora lub Biura Organizacyjnego ( zależnie od tego, która ze
stron bierze udział w sporze).
4. Zasady przetwarzania danych osobowych regulują oddzielne dokumenty:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Polityka Prywatności AltaSoft
5. Kontakt z Realizatorem:
AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
POLSKA
tel.: (+4832) 259-83-99, (+4832) 259-83-98, (+4832) 259-83-96
fax: wew.18
e-mail: konferencje@altasoft.pl, altasoft@altasoft.pl
www.altasoft.pl
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