
REGULAMIN  
9. SYMPOZJUM NAUKOWEGO SEKCJI UROLOGII ONKOLOGICZNEJ 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO 
z dnia 3 stycznia 2022 roku 

 
 

§ 1 
POSTANOWI ENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin okres la zasady uczestnictwa w 9. Sympozjum Naukowym Sekcji Urologii 
Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego (dalej: Sympozjum), kto re odbędzie się 4-5 
marca 2022 roku.  

2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników, w tym reprezentantów Firm 
biorących udział w Sympozjum. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

3. Organizatorem Sympozjum jest Polskie Towarzystwo Urologiczne, z siedzibą w Warszawie (02-574), ul. 
Łowicka 19, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128783, NIP 526-10-53-
127(dalej: Organizator).  

4. Gło wny przekaz Sympozjum stanowią tres ci merytoryczne o charakterze edukacyjnym, kierowane do oso b 
uprawnionych (dalej: Uczestnicy), zdefiniowanych w § 1pkt 5 niniejszego Regulaminu. 

5. Sympozjum ma charakter zamknięty; mogą w nim wziąć udział wyłącznie osoby posiadające zgodę 
Organizatora na ustalonych przez niego zasadach, w szczególności: a) osoby upoważnione do wystawiania 
recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, b) wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania 
recept; c) inne osoby zawodowo związane z tematyką Kongresu, tj. przedstawiciele sponsorów i partnerów 
Sympozjum. 

6. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: https://suo22.konferencjeptu.pl 
7. Za udział w Kongresie Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne . Certyfikat udziału w Sympozjum zostanie 

przekazany drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Certyfikat nie moz e zostac  
wydany w terminie wczes niejszym.  

8. Sympozjum nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu obowiązujących przepiso w prawa. 
 

§ 2 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / REJESTRACJA / REZYGNACJA Z UDZIAŁU 

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 9. Sympozjum Naukowym Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą 
elektroniczną ze strony internetowej: https://suo22.konferencjeptu.pl Zgłoszenia przesłane faksem lub 
pocztą nie będą respektowane. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu 
rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.  

3. Rezygnacja z udziału w Sympozjum jest moz liwa w terminie do 15 dni od planowanej daty wydarzenia. 
Informację o rezygnacji nalez y przesłac  za pos rednictwem poczty (email: kongresptu@ptu.net.pl). W 
przypadku uiszczenia opłaty rejestracyjnej Organizator i zwraca Uczestnikowi 40% poniesionych koszto w 
na wskazany rachunek bankowy.  

4. W przypadku odwołania udziału po upływie tego terminu Uczestnik ponosi całos c  ceny związanej z 
udziałem w Sympozjum i nie przysługuje mu z ądanie zwrotu wpłaconych opłat za udział w Wydarzeniu. 

 

§ 3 
REGULAMIN OPŁAT  

 
1. Uczestnicy Sympozjum dokonują opłaty rejestracyjnej przelewem na następujące konto Polskiego 

Towarzystwa Urologicznego: Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE 
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199 

2. System rejestracji dokona automatycznego podliczenia koszto w związanych z udziałem w Sympozjum, 
poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU.  

https://suo22.konferencjeptu.pl/
https://suo22.konferencjeptu.pl/
mailto:kongresptu@ptu.net.pl


3. Wysokos c  opłaty rejestracyjnej jest uzalez niona m.in. od daty dokonania przelewu (patrz tabela opłat w 
sekcji Oferta dla uczestnika). 

4. Faktura wystawiana jest przez Organizatora po zaksięgowaniu płatnos ci.  Jez eli faktura ma byc  
wystawiona na inną osobę lub podmiot niz  Uczestnik Kongresu, Uczestnik zobowiązany jest o tym fakcie 
poinformowac  w momencie zgłoszenia. 

 
§ 4 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
– DANE OSOBOWE  

 
1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym 

Sympozjum, jest Polskie Towarzystwo Urologiczne z siedzibą w Warszawie 02-574, ul. Łowicka 19.  
2. Dane osobowe Uczestnika Sympozjum będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogo lnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, art. 6 ust. 1 pkt a, b (RODO) 
w celu przeprowadzenia Sympozjum, w szczego lnos ci w celu: 
a. przedstawienia informacji dotyczących Organizatora oraz programu Sympozjum poprzez wysyłkę 

newslettero w, smso w, w tym takz e z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzen  kon cowych i 
automatycznych systemo w wywołujących,  

b. reklamy bądz  badania rynku oraz zachowan  i preferencji Uczestniko w oraz w celach statystycznych w 
ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust 1pkt f RODO. 

c. weryfikacji obecnos ci Uczestnika na Sympozjum oraz otrzymania informacji niezbędnych do 
przyznania punktów edukacyjnych, 

d. przesłania certyfikatu udziału w Sympozjum. 
3. Zakres powierzonych danych będzie obejmował:  

– w przypadku lekarzy: imię, nazwisko, adres email, adres służbowy i nr telefonu uczestnika, oświadczenie 
o szczepieniu przeciw COVID-19, 
– w przypadku pozostałych uczestniko w: imię, nazwisko, adres email, adres służbowy i nr telefonu 
uczestnika, oświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19.  

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez PTU zostały opisane w Klauzuli informacyjnej PTU 
zawartej w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Kongresie.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat.    
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do tres ci swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania.  

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, z e 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia uczestnictwa, przeprowadzenia i 
rozliczenia finansowego.  

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą profilowane w sposo b zautomatyzowany. 
10. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatnos ci, 

dostępnej na stronach internetowych Organizatora. 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczego lnos ci przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w kaz dym czasie, co nie wpływa na 
prawa i obowiązki Uczestniko w, kto rzy dokonali zapisu na Sympozjum przed zmianą Regulaminu, w 
stosunku do kto rych zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w momencie zapisu. 

3. Za obowiązującą uznaje się wersję Regulaminu opublikowaną na stronach internetowych Organizatora.  

 


