
§ 1

1. Organizatorem Konferencji on-line Okiem praktyka – konferencja dla okulistów („Wydarzenie”) jest LPT 
Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 126/128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000247579, NIP 7282740006, o kapitale zakładowym 
w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości („Organizator”).

2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja zapisy Regulaminu Platformy 
net4doctor.online („Regulamin platformy”), który to regulamin Usługobiorca akceptował przy okazji zakładania 
Konta w Serwisie. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie platformy.  

3. Wydarzenie odbywa się w okresie od dnia 18.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

4. Udział w Wydarzeniu jest możliwy po uprzednim założeniu Konta w Serwisie na zasadach opisanych 
w Regulaminie Platformy.

5. Regulamin Wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej net4doctor.online.pl.

6. Regulamin Wydarzenia udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, 
utrwalanie i drukowanie.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji 
zamieszczonych na stronie internetowej net4doctor.online.pl.

§ 2

1. Dostęp do materiałów edukacyjnych wchodzących w skład danego Wydarzenia jest możliwy w następujący 
sposób:

a) po wykupieniu Subskrypcji. Subskrypcja umożliwia Usługobiorcy dostęp do całości materiałów 
związanych z Wydarzeniem. Cena Subskrypcji wynosi 359 słownie ( trzysta piećdziesiąt dziewieć) zł. 
brutto i zawiera stawkę VAT 23%. Cena Subskrypcji obejmuje: 

-  dostęp do videowykładów, webinarów, podcastów, transmisji z konferencji i wydarzeń medycznych, procedur 
medycznych, przypadków pacjentów na zasadzie subskrypcji terminowej;

- wymianę informacji między prelegentami, a lekarzami poprzez zaimplementowany na stronie videowykładu 
chat;

- możliwość zadawania pytań prelegentom. Odpowiedzi na wybrane pytania będą udzielane w formie publikacji 
audio (podcast) na stronie videowykładu;

b) po zrealizowaniu Kodu dostępu przekazanego przez Partnera Wydarzenia. Zakres materiałów 
udostępnianych w ramach zrealizowanego Kodu dostępu jest tożsamy z zakresem udostępnianym 
w ramach płatnej Subskrypcji;

c) po wykorzystaniu Punktów promocyjnych zebranych na Wirtualnych stoiskach Partnerów Wydarzenia. 
Zakres udostępnionych materiałów edukacyjnych zależy od ilości wykorzystanych przez Usługobiorcę 
Punktów promocyjnych. Zasady zbierania Punktów promocyjnych opisane zostały w Regulaminie 
platformy.

2. Program Wydarzenia został opublikowany w Serwisiene net4doctor.online w zakładce dotyczącej Wydarzenia.

3. Usługodawca oświadcza, że uczestniczenie w niektórych videowykładach, jak również rozwiązywanie 
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niektórych quizów wiedzy umożliwia zdobywania certyfikowanej wiedzy medycznej popartej punktami 
edukacyjnymi akredytowanymi w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Videowykłady i quizy wiedzy promowane punktami 
akredytowanymi w NIL są wyraźnie wskazane przez Usługodawcę.

4. W ramach Wydarzenia Usługodawca zapewnia zalogowanemu Usługobiorcy bezpłatny dostęp do Wirtualnych 
stoisk Partnerów Wydarzenia, na których Usługobiorcy będą mieli możliwość zdobywania Punktów 
promocyjnych. Zasady zbierania Punktów promocyjnych oraz sposób ich wymiany na dostęp do materiałów 
edukacyjnych opisane zostały w Regulaminie platformy. 

§ 3

1. Wykupienie Subskrypcji, wykorzystanie Kodu dostępu bądź zamiana Punktów promocyjnych na określone 
materiały edukacyjne jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez Usługobiorcę umowy, której 
przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora zamówionego zakresu usług.

2. Płatności za Subskrypcję należy dokonywać w sposób opisany w regulaminie platformy.

3. Usługodawca wystawia faktury VAT. W celu uzyskania faktury VAT Usługobiorca zobowiązany  jest do 
poprawnego wypełnienia formularza w zakładce “Kup dostęp” na stronie net4doctor.online.

4. Ewentualna poprawa wypełnionego i przesłanego formularza będzie możliwa po zgłoszeniu reklamacji na 
adres admin@lptg.pl 

5. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od przesłania poprawnie wypełnionego 
formularza, o którym mowa jest w pkt. 3 powyżej.

6. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu przez Usługobiorcę.

§ 4

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury rejestracji na 
Wydarzenie. Szczegółowe warunki rejestracji, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu rejestracji oraz zakres 
wymaganych oświadczeń Usługobiorcy Organizator określa w interaktywnym formularzu rejestracji zamieszczonym na 
stronie Wydarzenia.

§ 5

1. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres 
poczty elektronicznej Organizatora: admin@lptg.pl

2. W przypadku wykupienia Subskrypcji i rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden 
(21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, Usługobiorca zostanie obciążony opłatą w wysokości 
stanowiącej równowartość 80 % ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania 
Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 
Wydarzenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia 
jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, Usługobiorca zostanie obciążony pełną Ceną. 
Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty 
ceny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie 
tematu danego videowykładu, zmianie osoby prowadzącej, jak również do odwołania Wydarzenia.

4. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona cena za Subskrypcję lub jej część zostaną zwrócone lub za zgodą 
Usługobiorcy –  przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w innym Wydarzeniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty 
Wydarzenia, Usługobiorcy, który opłacił Subskrypcję, Organizator zwraca cenę w pełnej wysokości.



§ 6

1. Wszystkie materiały przekazane Usługobiorcy w związku z Wydarzeniem oraz do których Usługobiorca ma dostęp 
w ramach Wydarzenia stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) 
i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Usługobiorcy.

2. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek 
sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne 
z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17 Regulaminu.

§ 7

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu wymaga spełnieniem wymogów technicznych i sprzętowych, które wskazane 
zostały w Regulaminie platformy.

2. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

- niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Usługobiorcę oprogramowania firm trzecich, 
w tym działanie wirusów komputerowych,

- niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Usługobiorcę w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

- wady sprzętu komputerowego Usługobiorcy,

- brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Usługobiorcy,

- nieprawidłową obsługę aplikacji Usługobiorcę,

- innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane 
działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

§ 8

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Usługodawcy: LPT Group Sp. z o.o., ul. 
Gdańska 126/128, 90-520 Łódź, e-mail: admin@lptg.pl  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.

2. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, 
rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu 
bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

3. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. 
Jeśli to będzie konieczne do należytej realizacji Wydarzenia, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą 
mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora 
na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności 
przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom 
skarbowym. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach 
marketingowych -do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, 
statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty 
produktów i usług Organizatora.

4. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie 
jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.



5. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania rejestracji Usługobiorca może zostać poproszony o wyrażenie 
odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub 
usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody 
na udostępnienie danych osobowych Partnerom wydarzenia, z którymi Organizator współpracuje, w celach 
marketingowych dotyczących produktów lub usług tych Partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub 
telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie Partnerów współpracujących z Organizatorem 
w zakresie danego Wydarzenia, z którymi Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę 
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie 
Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną 
informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

6. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym 
czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą, informuje Organizatora przesyłając stosowną 
informację na adres poczty elektronicznej Organizatora:  admin@lptg.pl W przypadku gdy udzielona zgoda 
wycofywana jest po dacie zakończenia Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy 
okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie 
z zakresem żądania.

7. Zasady zgłaszania reklamacji, jak również  odstępowania od umów zawieranych na odległość opisane zostały 
w Regulaminie platformy.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega 
sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do 
publicznej wiadomości. 


