
Regulamin Sympozjum Naukowego – FizjoPiątek ze Zdrowiem 

Seksualnym organizowanym przez SKN Fizjoterapii WUM 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w Sympozjum pod nazwą “FizjoPiątek ze Zdrowiem 

Seksualnym” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundację AENON zwanych dalej Organizatorem. 

2) Rejestracja uczestnictwa w Sympozjum jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w 

tym obowiązku rejestracji poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej 

podanej przez Organizatora. 

2) Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym 

wielką literą nadano następujące znaczenie: 

Formularz rejestracyjny 

oznacza formularz dostępny na stronie internetowej http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/, za pomocą 

którego następuje Rejestracja.  

Organizator  

oznacza Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład 

Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

oraz Fundacja AENON 

Potwierdzenie zgłoszenia  

oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

potwierdzający zakwalifikowanie do udziału w Sympozjum. 

Regulamin 

oznacza niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji. 

Rejestracja  

oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Sympozjum za pomocą formularza 

rejestracyjnego znajdującego się na stronie wydarzenia. 

Sympozjum 

oznacza organizowane przez Organizatora Sympozjum pod nazwą “FizjoPiątek ze Zdrowiem 

Seksualnym” w dniu 8 czerwca w Warszawie. 

Uczestnik 

oznacza osobę fizyczną, której dane wskazane są w Formularzu zgłoszeniowym przekazanym 

Organizatorowi. 

 



REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM 
 

3) Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym 

wypełnienie Formularza rejestracyjnego. 

4) Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu email 

Uczestnika, numeru telefonu, miejsca pracy/uczelni, numeru legitymacji/numer prawa wykonywania 

zawodu. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza 

rejestracyjnego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.  

6) Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana 

prelegentów, planu Sympozjum lub daty Sympozjum. W przypadku zmiany daty Sympozjum 

Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika o powyższych zmianach poprzez wysłanie 

wiadomości mailowej na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. 

 7) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sympozjum. W takim przypadku Organizator 

niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika  

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 
8) Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum poprzez przesłanie na adres 

e-mail podany na Stronie internetowej Organizatora komunikatu o rezygnacji.  

9) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Sympozjum Uczestnika, który 

uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Sympozjum. 

 

DANE OSOBOWE 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 

10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą 

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. 

11. Inspektorem Ochrony Danych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest Stanisław 

Dąbkowski, nr tel. 22 57-20-320 adres e-mail: iod@wum.edu.pl 

12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wzięcia udziału w sympozjum 

naukowym „FizjoPiątek ze zdrowiem seksualnym” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe 

Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji OF II WL WUM oraz Fundację AENON na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w sympozjum. 

14. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie pracownicy Zakładu Rehabilitacji 

oraz członkowie SKN Fizjoterapii, którzy są członkami Komitetu Organizacyjnego Sympozjum. 

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. 



16. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 60 dni po zakończeniu sympozjum. 

17. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

18. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 

W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: iod@wum.edu.pl 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
19) Uczestnik zobowiązany jest zapoznać z Regulaminem, co potwierdza w Formularzu 

Rejestracyjnym. 

20) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego 

podczas Sympozjum, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Sympozjum 

sesji fotograficznych. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania 

środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego 

dnia po zakończeniu Konferencji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
21) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

22) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 


