REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Konferencji Dentonet Online
§1
Postanowienia ogólne
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Konferencja Dentonet Online – wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, dydaktycznym,
organizowane w ramach prowadzonej przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. działalności gospodarczej,
odbywające się w całości za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez Bestom
Dentonet.pl sp. z o.o. (konferencja.dentonet.pl. Impreza ma charakter zamknięty – jest przeznaczona
wyłącznie dla określonego grona zarejestrowanych Uczestników.
2. Uczestnictwo w imprezie – odpłatne umożliwienie udziału w imprezie lub jej części o charakterze
naukowo-szkoleniowym, dydaktycznym za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez
Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. (konferencja.dentonet.pl).
3. Uczestnik Konferencji Dentonet Online – osoba, która dokonała rejestracji, wniosła opłatę.
4. Pakiet konferencyjny – pakiet świadczeń na rzecz Uczestnika Konferencji Dentonet Online.
5. Materiały – wszelkie treści udostępniane Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Konferencji
Dentonet Online.
6. Partner - firma współpracująca z organizatorem przy organizacji Konferencji Dentonet Online.

§2
Zasady uczestnictwa w Konferencji Dentonet Online
Warunkami uczestnictwa w Imprezie są:
1. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
2. zalogowanie się Uczestnika na portalu internetowym prowadzonym przez Bestom Dentonet.pl sp. z o.o.
(konferencja.dentonet.pl) na indywidualnym koncie Uczestnika. Do uczestnictwa w Konferencji
Dentonet Online wymagany jest dostęp do internetu.

§3
Sposoby i warunki rejestracji
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji Dentonet Online musi dokonać zakupu jednego
z pakietów.
2. Zakup pakietu wymaga podania danych obowiązkowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora udostępnionych przez Uczestnika danych
osobowych w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla organizacji Konferencji Dentonet Online.
Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o. 90-302 Łódź, ul. Wigury 15a, , KRS 0000274754; NIP: 728-264-04-63 REGON: 100296279;

www.dentonet.pl tel. 603 999 700

§4
Wnoszenie opłat za uczestnictwo w Konferencji Dentonet Online
Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:
●
●

przelewu bankowego,
płatności przez system Tpay.

1. Uczestnik Konferencji Dentonet Online zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych
umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację imprezy.
2. Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator Konferencji Dentonet Online wystawi fakturę lub
paragon fiskalny zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. W przypadku niepodania danych do wystawienia faktury podczas procesu zakupu pakietu. Organizator
wystawi paragon, który nie może zostać wymieniony na fakturę. Możliwość podania danych do faktury
istnieje tylko podczas zakupu pakietu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5
Materiały udostępniane w ramach Konferencji Dentonet Online
1. Dostęp do materiałów Konferencji Dentonet Online jest ograniczony w czasie, czas dostępu do
materiałów różni się w zależności od rodzaju wykupionego przez Uczestnika pakietu.
2. Wszystkie materiały będą udostępniane jedynie w formie cyfrowej.
3. Ostateczna liczba wykładów w ramach Konferencji Dentonet Online może ulec zmianie.
4. Materiały stanowią przedmiot praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i w związku z tym podlegają ochronie
prawnej. Naruszenie praw autorskich Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. skutkować będzie zarówno
odpowiedzialnością karną, jak i cywilną.
5. Przez naruszenie praw autorskich rozumie się w szczególności utrwalanie, powielanie oraz dalsze
udostępnianie materiałów Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. Uczestnik nie jest uprawniony udostępniać
osobom trzecim swoich danych do logowania na portalu internetowym prowadzonym przez
Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. (konferencja.dentonet.pl).
6. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż Uczestnik Konferencji Dentonet Online narusza
postanowienia ust. 5 (np. logowanie się w krótkich odstępach czasowych na to samo konto z kilku
urządzeń o różnym adresie IP), Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika dostępu do Konferencji
Dentonet Online. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu
uiszczonej przez niego ceny.
§6
Zwrot ceny
1. Uczestnik może uzyskać zwrot całości uiszczonej ceny za wykupiony przez niego pakiet jeżeli
w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konferencji Dentonet Online zgłosi takie żądanie Organizatorowi
i spełni warunki określone w ust. 2. Zwrot ceny po upływie wskazanego terminu nie będzie możliwy.
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2. Zwrot ceny będzie możliwy jedynie gdy Uczestnik poda powody, dla których domaga się zwrotu
wpłaconych przez siebie pieniędzy i wskaże numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany
zwrot.
§7
RODO
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bestom Dentonet.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
przy ulicy Wigury 15A, z którą również można się kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: rodo@dentonet.pl.
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu realizacji przez Organizatora umowy, której
przedmiotem jest uczestnictwo w Konferencji Dentonet Online, tj. na podstawie art. 6 ust. a lit. b
RODO, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obrona, dochodzenia
lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym
przez Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. 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.
4. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie administratora przez cały czas prowadzenia
działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji Klienta powracającego,
czemu jednak Uczestnik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy
administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń
z zawartej umowy, administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika
do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe
Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Akceptując regulamin uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Bestom dentonet.pl sp. z o.o. oraz jej Partnerów w celach marketingowych w tym przesyłania ofert
handlowych Bestom dentonet.pl oraz jej Partnerów 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 Wigury 15a, Łódź 90-302 albo za
pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
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