REGULAMIN UCZESTNICTWA
w I Debacie o kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym.

§1
Postanowienia ogólne
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Regulamin – niniejszy „Regulamin uczestnictwa w I Debacie o kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym.
2. Wydarzenie– I Debata o kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym będąca wydarzeniem o charakterze
naukowo-szkoleniowym oraz dydaktycznym, organizowanym w ramach prowadzonej przez Septodont Polska sp. z
o.o. działalności gospodarczej, odbywającym się w całości za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego
przez Septodont Polska sp. z o.o. Miejsce, godzina, czas trwania oraz program Wydarzenia zostaną w całości
przedstawione na Stronie Wydarzenia.
3. Uczestnictwo w Wydarzeniu – nieodpłatne umożliwienie udziału w Wydarzeniu lub jej części za pośrednictwem
portalu internetowego prowadzonego przez Septodont Polska sp. z o.o. (www.debatakontrolabolu.pl).
4. Strona Wydarzenia – strona internetowa Wydarzenia pod adresem: www.debatakontrolabolu.pl, która jest
przeznaczona dla zarejestrowanych Uczestników Wydarzenia, których dotyczy niniejszy Regulamin.
5. Uczestnik Wydarzenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała
rejestracji na Wydarzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator Wydarzenia - Organizatorem Wydarzenia jest firma Septodont Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Tanecznej 18A, 02-829, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000028012, NIP 5210091313, REGON 010075042, kapitał zakładowy w wysokości
300 000,00 zł. Dane kontaktowe do organizatora: E-mail: kontakt@septodont.com.pl, adres korespondencyjny do
Organizatora: Septodont Polska Sp. z o.o. ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa.

§2
Zasady uczestnictwa w I Debacie o kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym
Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są:
1. Zalogowanie się Uczestnika Wydarzenia na Stronie Wydarzenia (www.debatakontrolabolu.pl) na indywidualnym
koncie Uczestnika.
2. Do uczestnictwa w Wydarzeniu wymagany jest dostęp do sieci Internet, oraz spełnienie minimalnych wymagań
technicznych niezbędnych do uczestnictwa w Wydarzeniu, tj.: posiadanie urządzenia multimedialnego (np.
komputer, laptop, smartfon) wyposażonego urządzenie komunikujące dźwięk (głośniki, słuchawki), dostęp do poczty
elektronicznej oraz przeglądarka internetowa w najnowszej wersji.
3. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo podania dalej idących szczegółowych warunków niezbędnych do
uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem Strony Wydarzenia.
4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. Potwierdzenie zawarcia skutecznej rejestracji w Wydarzeniu jest
równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas organizacji Wydarzenia.
5. Organizator Wydarzenia zastrzega, że treści podane w ramach Wydarzenia nie zastępują bezpośredniej wizyty u
lekarza i mają charakter jedynie informacyjny oraz edukacyjny. Treści te nie stanowią udzielenia porady lekarskiej

ani jakiegokolwiek innego świadczenia o podobnym rodzaju w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559 2232, z 2022 r.poz. 583, 655). Wydarzenie oraz
treści na nim prezentowane nie stanowią także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655). Wydarzenie
oraz treści w nim zaprezentowane nie mogą stanowić podstawy do zaniechania/rozpoczęcia przez Uczestnika
Wydarzenia określonego leczenia, terapii lub przyjmowania leków. W każdym z tych wypadków Uczestnik
Wydarzenia jest zobowiązany do skonsultowania swojej decyzji z lekarzem podczas stosownej wizyty.

§3
Sposoby i warunki rejestracji
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Wydarzeniu zobowiązana jest dokonać rejestracji poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego na Stronie Wydarzenia: www.debatakontrolabolu.pl
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Wydarzeniu zobowiązana jest do podania wszystkich wymaganych
danych formularza rejestracyjnego i jego zatwierdzenia. Oprócz wypełnienia i zatwierdzenia formularza
rejestracyjnego Osoba zainteresowana uczestnictwem w Wydarzeniu wyraża zgodę na akceptację niniejszego
Regulaminu, Polityki Prywatności Organizatora Wydarzenia oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
Wydarzenia przez Organizatora Wydarzenia.
3. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Wydarzenia.
4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora udostępnionych przez Uczestnika
danych osobowych w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla organizacji Wydarzenie.

§4
Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik Wydarzenia może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:
kontakt@debatakontrolabolu.pl Organizator Wydarzenia niezwłocznie prześle Uczestnikowi potwierdzenia
oświadczenia o rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub zmiany jego programu z przyczyn od niego
niezależnych. Stosowna informacja w tym zakresie pojawi się na Stronie Wydarzenia. Ponadto o odwołaniu
Wydarzenia lub zmianie jego programu Uczestnicy Wydarzenia będą informowani pocztą elektroniczną.

§5
Odpowiedzialność oraz obowiązki Uczestnika Wydarzenia
1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek działań z winy
Uczestnika Wydarzenia w trakcie jego trwania.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub brak możliwości udziału w Wydarzeniu,
spowodowane (i)przez podanie przez Uczestnika Wydarzenia błędnych danych w formularzu rejestracyjnym,
(ii)nieotrzymanie wiadomości od Organizatora Wydarzenia, na podany przez Uczestnika wydarzenia adres e-mail, ze
względu na ustawienia poczty elektronicznej Uczestnika Wydarzenia, (iii) brakiem zachowania minimalnych
wymogów technicznych niezbędnych do uczestnictwa w Wydarzeniu, lub nieprawidłowego działania Sprzętu
Uczestnika Wydarzenia,(iv) zakłóceniami w funkcjonowaniu Strony Wydarzenia na skutek okoliczności, które są
niezależne od Organizatora Wydarzenia, (v) siłą wyższą za którą w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznawane są

w szczególności takie okoliczności jak: pożar, powódź, trzęsienia ziemi, silne burze, huragany, zniszczenia przez
piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, zamieszki, wojnę, wojnę domową, rewolucje, sabotaż, atak
terrorystyczny, stan wyjątkowy, klęski żywiołowe, ograniczenia prawne związane z epidemią lub pandemią (w tym
pandemią Covid-19) uniemożliwiające realizację i organizację Wydarzenia, a ponadto wszelkie inne nadzwyczajne
zdarzenia, na które Organizator Wydarzenia nie miał rzeczywistego wpływu i nie mógł ich uniknąć.
3. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się w czasie trwania Wydarzenia do postępowania zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami prawa, zasadami udziału w Wydarzeniu komunikowanymi przez Organizatora, postanowieniami
niniejszego Regulaminu, jak również z przyjętymi zwyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
4. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się nie komunikować żadnych treści, które mogłyby obrazić poszczególnych
Uczestników Wydarzenia, prowadzących wydarzenie, Organizatora Wydarzenia, lub jakichkolwiek innych osób.
5. Organizator Wydarzenia zabrania rejestrowania lub udostępnienia przecz Uczestnika Wydarzenia dźwięku albo
obrazu, lub łącznie obrazu i dźwięku z przebiegu Wydarzenia, bez pisemnej zgody Organizatora Wydarzenia. W
przypadku dokonania takiej rejestracji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Organizator jest uprawniony zażądać od
Uczestnika Wydarzenia usunięcia zarejestrowanego nagrania, zakazania jego rozpowszechniania, oraz naprawienia
szkody powstałej z takiej działalności w pełnej wysokości.
6. Organizator Wydarzenia informuje, że treści komunikowane podczas Wydarzenia będą zawierać treści chronione
prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi prawami wyłącznymi. Wśród treści udostępnionych w trakcie
Wydarzenia mogą znajdować się utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty.
7. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do wykorzystywania wszelkich prezentowanych Wydarzeniu treści
wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do
celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów
Uczestnicy Wydarzenia nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie zawierają umowy licencyjnej.
8. W przypadku naruszenia przecz Uczestnika Wydarzenia zasad z udziału w Wydarzeniu Organizator Wydarzenia
jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika Wydarzenia w trybie natychmiastowym oraz rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługują Organizatorowi
Wydarzenia, aż do momentu zakończenia Wydarzenia.

§6
RODO
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Septodont Polska sp. z o.o., ul. Taneczna 18A,
02-829 Warszawa
2. Uczestnikowi przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich
danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Septodont Polska sp. z o.o. w
celach marketingowych w tym przesyłania ofert handlowych Septodont Polska sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, ustawą z dnia 16 lipca 2004
r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Przed wyrażeniem zgody zostałem/zostałam
poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych poprzez wyrażenie takiego oświadczenia administratorowi pocztą na adres Septodont
Polska sp. z o.o. ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa albo za pośrednictwem wiadomości e-mail:

kontakt@septodont.com.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§7
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku uczestnictwem w Wydarzeniu rozstrzygane będą przez polski sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Wydarzenia.
2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości czy też zamiaru zgłoszenia reklamacji, co do niniejszego Regulaminu,
należy kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@debatakontrolabolu.pl Organizator Wydarzenia na wszelkie
zapytania oraz reklamacje odpowie w terminie 30 dni.
3. Organizator Wydarzenia nie jest związany kodeksem dobrych praktyk rynkowych, o którym mowa w art. 2 pkt. 5
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206)
4. Organizator Wydarzenia nie wyraża zgody na rozwiązywanie jakichkolwiek sporów z Konsumentami, w trybie
pozasądowym. Informacje na temat możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich powinny
znajdować się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
5. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie www.debatakontrolabolu.pl
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia, przy czym Organizator Wydarzenia zastrzega sobie
prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, które to zmiany będą publikowane w postaci
tekstu jednolitego Regulaminu i będą obowiązywać po 7 dniach od daty jego publikacji.
7. Do stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie.

