
Regulamin rejestracji na kurs stacjonarny - „Konferencje” 
 
§ 1. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem kursów stacjonarnych na punkty edukacyjne „miękkie” i „twarde”- dalej Kursy, 

którego adresatem są lekarze, farmaceuci, technicy farmaceutyczni, studenci kierunku farmacji i 

pokrewnych jest firma farmaceutyczna Innowacyjno - Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceu-

tyczne Labofarm mgr farm. T. Pawełek  z siedzibą przy ul. Lubichowskiej 176 b, 83-200 Starogard 

Gdański zwany w dalszej części regulaminu  „Organizatorem”). 

2. Każdy z Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem strony centrumfitoterapii.pl dokonania 
rejestracji na Kursy. 
 

3.Kursy organizowane są we współpracy z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi w ramach ciągłego 

szkolenia farmaceutów lub/oraz z Ośrodkiem Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycz-

nego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Gdańsku. 

 

4. Lista dostępnych szkoleń wraz z wszystkimi informacjami o szkoleniu zamieszczona jest w 
zakładce „Konferencje/ Dla farmaceutów”. 
 

5. Każdy Użytkownik, który uczestniczy w Kursach otrzyma na jego prośbę imienny certyfikat za-

świadczający jego udział w kursie. Certyfikat ten zostanie wydany przez firmę Innowacyjno - Wdro-

żeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. T. Pawełek.  

 

5.1. Każdy farmaceuta, uczestniczący w kursie stacjonarnym na punkty edukacyjne „miękkie” 

otrzyma imienny certyfikat nadany przez Okręgową Izbą Aptekarską, określoną w danym zaprosze-

niu na organizowany Kurs.  

 

5.2. Każdy farmaceuta, uczestniczący w kursie stacjonarnym na punkty edukacyjne „twarde” 

otrzyma imienny Certyfikat nadany przez Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceu-

tycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Gdańsku 

 

6. Certyfikaty uzyskane z Kursów (z wyjątkiem wystawionego przez firmę IWLF Labofarm) są pod-

stawą do rozliczenia punktów edukacyjnych. 

 

7. Uczestnictwo w Kursie jest dobrowolne i mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

 
8. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu. 
 

9. Udział w Kursie jest bezpłatny. 
 

§ 2. Dane osobowe 
  
1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych w sposób zgodny 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 

926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z 

wymogami Rozporządzenia 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 rozpo-

rządzenie o ochronie danych) "RODO" oraz niniejszym regulaminem. 

1.1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika (wyłącznie farmaceutów, którzy brali 

udział w Kursie) Okręgowej Izbie Aptekarskiej (która objęła patronat Kursu) w celu potwierdzenia 

uczestnictwa w Kursie. 

 2. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić osobny formularza rejestracji na każde ze szkoleń, w 
którym chce wziąć udział.  
 
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji: 

1). Imię i Nazwisko, 
2). Adres e-mail, 
3). Numer telefonu, 
4). Adres miejsca pracy: nazwa, ulica, miejscowość, kod pocztowy; 
 

4. Administrator udostępnia imię i nazwisko Użytkownika (wyłącznie farmaceuty, który brał udział 

w Kursie) Okręgowej Izby Aptekarskiej (która współpracuje w danym kursie). 

3. Wypełnienie formularza rejestracji i podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobro-

wolne, ale konieczne do uczestniczenia w Kursach. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:  

1). Zapisania Użytkownika na Kurs,  

2). Weryfikacji uczestników Kursu. 
 

5. Dane osobowe zgromadzone na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej 

cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały wprowadzone przez Użytkownika. 

6. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunię-

cia w dowolnym momencie (Użytkownik ma taką możliwość wysyłając maila na adres e-mail: mpi-

lat@labofarm.pl). 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdzi-

wych danych. 

§ 3. Przepisy końcowe 

1. Organizator kursu jest administratorem danych osobowych Uczestników Kursu w rozumieniu 

przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 

ze zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników Kursu będą przechowywane oraz przetwarzane w 

siedzibie Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników Kursu nie będą wykorzystywane w inny sposób niż do celów okre-

ślonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Przystąpienie przez Uczestników do rozwiązywania Kursu jest jednoznaczne z akceptacją regula-

minu Kursu. 

4. Dodatkowe informacje w sprawie Kursu można uzyskać poprzez kontakt e-mailowy na adres: 

mpilat@labofarm.pl 
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5. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 


