
REGULAMIN XXIV KONFERENCJI PSPE 

23.06.2022  - ONLINE 
Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem XXIV Konferencji PSPE jest  Relago Sp. z o.o., sp. k. zwana dalej Organizatorem 
lub Relago. 

2. XXIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych to konferencja na 
której poruszane zostaną tematy z zakresu epidemiologii, dezynfekcji i szpitalnej kontroli 
zakażeń. 

3. Administratorem jest Firma Relago sp. z o.o. spółka komandytowa. 
4. Konferencja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 w formie online, czyli przez Internet. 
5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów. 
6. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady i warsztaty edukacyjne. 
7. Uczestnikiem Konferencji określa się osobę, która dokonała rejestracji na Konferencję 

wysyłając formularz zgłoszeniowy i otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa. 
8. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, osobno dla 

każdej osoby z firmy oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora. 
9. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest 

niedopuszczalne. 
10. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony 

internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie 
będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. 

11. Zgłoszenia na XXIV Konferencje PSPE można dokonać najpóźniej do 22 czerwca 2022 poprzez 
poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz podanie 
zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i osobowych. 

12. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. 
13. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursach. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Udział w 

wybranym Konkursie jest możliwy po wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminach 
Konkursów. Obowiązek podatkowy leży po stronie Sponsora nagrody. 

14.  Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom 
trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji oraz na przesłanie 
Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej 
wyłącznie związanej z organizowaną Konferencją. 

15. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest 
jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych z siedzibą w 
Łodzi, ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6; zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093803, REGON 351595978, NIP 
6751213538 , Relago sp. z o.o., sp.k., ul. Krzywińska 7, 60-114 Poznań, NIP 777 26 75 687; która 
będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
wykonywania usług świadczonych przez firmę Relago sp. z o.o., sp.k.  Uczestnik ma prawo 
wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz 
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 



16. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i udostępniania wypowiedzi oraz 
wizerunków, w dowolnym miejscu, medium i czasie, Uczestników, którzy skorzystają  
z połączenia wideo podczas trwania Konferencji. 

17. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania, nagrywania, rozpowszechniania obrazu lub 
dźwięku z przebiegu Konferencji. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 
niezależnych – do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji lub do dokonania zmian w 
Programie 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Uczestnika, który naruszy Regulamin, 
prawo lub dobre obyczaje. 

20. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

22. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego 
zamieszczenia na stronie Konferencji. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie 
poinformowany poprzez umieszczenie informacji na stronie Konferencji: www.mcctrends.pl 

23. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 507050680 oraz 
adresem e-mail: pspe@relago.pl. Adres pspe@relago.pl został przygotowany na potrzeby XXIV 
konferencji i aktywny będzie do dnia 30.08.2022 r.. 
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