WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. gen. Karola Kaczkowskiego
01–163 Warszawa, ul. Kozielska 4,
tel. 261 853 205 lub 603 856 011, e-mail: wakcynologia@wihe.pl

Regulamin Uczestnictwa
w KURSIE WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA

1. Postanowienia ogólne
1.1. „Kurs – Wakcynologia Praktyczna” nazywany dalej „Kursem”, odbędzie się w dniu 11 stycznia
2022 w trybie e-lerningowym w formie wykładów prowadzonych w czasie rzeczywistym na
platformie internetowej ClickMeeting.
1.2. Organizatorem Kursu jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Warszawie
01-163 przy ul. Kozielskiej 4 zwany dalej “Organizatorem”.
1.3. W Kursie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane zgodnie z punktem 2. niniejszego Regulaminu.
1.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich uczestników, stanowią integralną
część rejestracji udziału w Kursie i umowy o uczestnictwo w Kursie.
1.5. Oficjalna strona internetowa Kursu znajduje się pod adresem:
https://wihe.pl/kursy/wakcynologia/2022
1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji
uczestnika Kursu w celu powiadamiania uczestników o wszelkich zmianach dotyczących Kursu,
Regulaminie oraz w przypadku udzielenia przez Uczestnika takiej zgody, również w celach
informacyjnych. Na podany przez uczestnika adres mailowy zostanie przesłany link umożliwiający
dostęp do platformy internetowej, na której będą odbywały się wykłady.
2. Zasady rejestracji
2.1. Rejestracja uczestnika Kursu (zwanej dalej „Rejestracją”) jest ograniczona liczbą dostępnych
miejsc. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania dostępnych miejsc. Obowiązuje kolejność
zgłoszeń.
2.2. Rejestracja jest obowiązkowa i trwa do wyczerpania wszystkich miejsc, nie później jednak niż do
10 stycznia 2022 r.
2.3. Na Kurs można zarejestrować się wyłącznie wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres:
wakcynologia@wihe.pl
2.4. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 2.6 poniżej Rejestracja oznacza, że umowa o uczestnictwo w
Kursie została zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co umożliwia:
a) uczestnictwo w Kursie; b) materiały szkoleniowe; c) możliwość konsultacji z Ekspertami;
d) dokument potwierdzający udział w Kursie w formie Zaświadczenia z pkt. edukacyjnymi.
2.5. Tematyka Kursu jest dostępna na stronie internetowej https://wihe.pl/kursy/lista-terminy Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tematyce Kursu w dowolnym momencie.
2.6. Dostępność miejsc na Kursie w systemie rejestracji podlega kolejności zgłoszeń. Uczestnik zostanie
poinformowany drogą mailową o braku dostępnych miejsc.
2.7. Rejestracji należy dokonać poprzez przesłanie podpisanego formularza na podany powyżej adres
email. Osoba, która zarejestrowała się poprawnie i której rejestracja nie została odrzucona zgodnie
z pkt 2.6 powyżej, zwana jest dalej „Uczestnikiem ”.
2.8. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
2.9. Aby ukończyć proces rejestracji, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.
1

2.10. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany
w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia
uczestnictwa w Kursie.
3. Zasady uczestnictwa w Kursie organizowanym w trybie e-lerningowym w dniu 11 stycznia 2022 r.
3.1. Kurs odbywać się będzie w czasie rzeczywistym poprzez platformę internetową ClickMeeting.
3.2. Liczba uczestników kursu ze względów technicznych nie może przekraczać 100 osób. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku liczby zgłoszeń nieprzekraczającej 10 osób.
3.3. Uczestnik kursu bez zgody organizatora nie może utrwalać i powielać treści wykładów, gdyż są one
chronione prawami autorskimi.
3.4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz
zasadami etyki, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
d. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.
3.5. Uczestnik nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw
i obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu, jak również odsprzedawać osobom trzecim
takich praw.
3.6. Potwierdzenie uczestnictwa w kursie odbywać się będzie poprzez sprawdzenie listy obecności przez
prowadzącego kurs za pomocą narzędzi zawartych na platformie ClickMeeting.
3.7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinarium, Uczestnicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet);
b. przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itd.;
c. aplikacją ClickMeeting (w przypadku uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem urządzeń
mobilnych)
3.8. Do korzystania z plików elektronicznych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane
na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych, w tym
czytnikach elektronicznych. Pliki z materiałami dotyczącymi tematyki webinarium mogą mieć postać
plików PDF, DOC, XLS. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia czy urządzenie (komputer,
tablet, telefon) spełnia wymagania techniczne związane z obsługą platformy w celu niezakłóconego
udziału w kursie.
3.9. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi (który spełnia warunki techniczne) do
udziału w kursie oraz do przesłania wszelkich niezbędnych materiałów dotyczących kursu w tym
linku dostępu do serwisu.
4. Zmiany w Regulaminie
4.1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez zmiany
podstawowych zasad Kursu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
4.2. Wszelkie informacje o zmianach lub zmianach w Regulaminie zostaną natychmiast opublikowane na
stronie internetowej https://wihe.pl/kursy/lista-terminy
5. Przetwarzanie danych osobowych
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i bezpłatnym przemieszczaniem takich danych i uchylające
dyrektywę 95/46 / ECEC (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwaną dalej „GDPR”), niniejszym informujemy:
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie, kod 01-163, przy
ul. Kozielskiej 4, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141719, adres e-mail: sekretariat@wihe.pl, tel. 261 851 101,
reprezentowany przez Dyrektora WIHE zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. nr prawa wykonywania zawodu lekarza
b. imię i nazwisko
c. PESEL
d. Telefon kontaktowy
e. Adres email
f. Adres zamieszkania
Inspektorem ochrony danych u Administratora jest płk Andrzej Paziewski, e-mail:
andrzej.paziewski@wihe.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji kursu, nie będą zawarte
w żadnej publikacji lub doniesieniu, które może być wynikiem prowadzonego badania. Dane nie
zostaną wykorzystane na potrzeby komercyjne, a żaden z naukowców nie będzie czerpał korzyści z
badań i dostępu do ww. informacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do zakończenia
procesu rejestracji i uczestniczenia w kursie. Dane osób niezakwalifikowanych do uczestniczenia
w kursie zostaną niezwłocznie usunięte z systemu.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
c. przenoszenia danych;
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność
e. z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed cofnięciem;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia badań, a następnie archiwizowane
zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym przez okres wynikający z kategorii
archiwalnej zamieszczonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt WIHE.

6. Regulamin dostępny jest na stronie https://wihe.pl/kursy/lista-terminy
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