
REGULAMIN WYDARZEŃ I KONFERENCJI DLA LEKARZY/LEKARZY STOMATOLOGÓW 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przepisy niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich konferencji oraz wydarzeń (innych niż Szkolenia, które uregulowane są 

w odrębnym regulaminie) organizowanych w ramach Aesthetic Business przez DERMATIC sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przeznaczonych 

dla lekarzy/lekarzy stomatologów, jak również studentów medycyny/stomatologii. 

e-mail: kontakt@dermatic.pl 

tel. +48 690 020 021 

adres korespondencyjny (do kontaktu): ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań. 

§ 1 DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają: 

1)  Organizator DERMATIC sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań (dawniej: ESTHETIC SOLUTIONS AT s.c. 

z siedzibą w Poznaniu), wpisana do Rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000950698, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP 7822568440, REGON 302642271 

2)  Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji, która posiada aktywne konto użytkownika w serwisie Dermatic.pl, 

wyraziła wolę uczestnictwa w niej poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line. Uczestnikiem 

może być wyłącznie osoba posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiadająca status studenta medycyny/stomatologii. 

3)  Konsument Uczestnik będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonującą  

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4)  Strona Sprzedający jak i Uczestnik, łącznie zwani „Stronami”. 

5)  Zgłoszenie oznacza przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu, jak również 

każdą inną formę zapisu na Konferencję zgodnie z §2 pkt 1. 

6)  Potwierdzenie 

Wpisania 

Uczestnika 

wiadomość wysyłana przez Organizatora do Uczestnika w formie email lub wiadomości tekstowej (sms) po otrzymaniu 

płatności potwierdzająca wpisanie Uczestnika na listę uczestników Konferencji. 

7)  Organizator DERMATIC sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań (dawniej: ESTHETIC SOLUTIONS AT s.c. 

z siedzibą w Poznaniu), wpisana do Rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000950698, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP 7822568440, REGON 302642271 

8)  Konferencja każde wydarzenie (inne niż Szkolenie) organizowane przez Organizatora, którego szczegółowe warunki, w tym zakres, 

miejsce i data przeprowadzenia, cena oraz program są zamieszczone każdorazowo na stronie www.dermatic.pl, w tym 

w szczególności na karcie produktu. 

9)  Umowa umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.  

10)  Kodeks 

cywilny 

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

11)  RODO rozporządzenie 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). 

12)  Regulamin niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług dla Uczestników, w tym w szczególności warunki uczestnictwa 

w Konferencji oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Uczestników w miejscu organizacji Konferencji, warunki 

świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży biletów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 

odległość. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Warunkiem udziału w wybranej Konferencji jest: 

1) zakup biletu wstępu na Konferencję i przesłanie Zgłoszenia poprzez platformę www.dermatic.pl albo zakup biletu wstępu na 

Konferencję telefonicznie pod nr tel. +48 690 020 021, 

2) akceptacja Regulaminu oraz 

3) uiszczenie opłaty na rzecz Organizatora za udział w wybranej Konferencji zgodnie z Regulaminem 

4) przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz wszystkich procedur określonych przez Organizatora. 

2. Uczestnik dokonując zakupu biletu uczestnictwa w Konferencji w jakiejkolwiek formie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu 

stanowiącego integralną część zawieranej z Organizatorem umowy. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dermatic.pl, w formie 

pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w miejscu organizacji Konferencji. Wstęp na Konferencję oznacza akceptację Regulaminu przez 

Uczestnika a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. 

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator dokona jego weryfikacji i kolejno prześle (na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika) 

potwierdzenie jego przyjęcia. Takie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jest wiadomością automatyczną i nie stanowi Potwierdzenia Wpisania 

Uczestnika na listę. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika następuje dopiero po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty w formie odrębnej 

wiadomości mailowej (i stanowi moment zawarcia umowy między Uczestnikiem a Organizatorem). 

4. Liczba uczestników każdej Konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność uiszczenia wpłat na rzecz Organizatora. 

5. Zgłoszenia, które nadejdą po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc na daną Konferencję, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym 

Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.  

6. Uczestnik zobowiązuje się̨ do wypełnienia Zgłoszenia z należytą starannością, w tym w szczególności do podania poprawnych danych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Zgłoszenia przez Uczestnika i ewentualne szkody z tym związane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, w tym w szczególności faktu posiadania prawa do 

wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa bądź wpisania na listę studentów medycyny/stomatologii.  

9. Wstęp do miejsca, w którym organizowana jest Konferencja podlegać może ograniczeniom, w tym w szczególności związanym z charakterem 

Konferencji, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiednich organów (m.in. Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego). 
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10. W celu zapewnienia w miejscu organizacji Konferencji możliwie bezpiecznych i higienicznych warunków minimalizujących ryzyko zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 a także w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ww. wirusa i ochrony zdrowia publicznego, w uzasadnionych 

przypadkach, w tym w przypadku Konferencji o charakterze międzynarodowym, Konferencji przewidzianej dla znacznej liczby uczestników, 

wstęp do miejsca organizacji Konferencji może zostać ograniczony wyłącznie do: 

a) osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, tj. osób którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko 

COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się̨ w wykazie odpowiedników szczepionek 

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - 

Państwowy Instytut Badawczy, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania tego szczepienia,  

b) osób posiadających Unijny Certyfikat COVID w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 

14czerwca 2021 r. w sprawie wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń́ o szczepieniu, o wyniku testu i o 

powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania 

się̨ w czasie pandemii COVID-19 (dalej jako: Unijny Certyfikat COVID)  

c) Ozdrowieńców, tj. osób które przechorowały COVID-19, przez okres od 11 do 180 dnia po pozytywnym teście PCR, legitymującym się̨ 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, lub Unijnym Certyfikatem COVID (dalej jako: Ozdrowieńcy)  

d) Osób posiadających negatywny wynik szybkiego testu antygenowego lub testu PCR – nie starszych niż̇ 48 godzin. Testy wykonywane 

są przez Uczestników we własnym zakresie, w tym w szczególności na jego koszt.  

11. O fakcie ograniczenia wstępu do miejsca organizacji Konferencji do osób wskazanych w pkt. 10 powyżej Organizator poinformuje na stronie 

internetowej www.dermatic.pl, w miejscu organizacji Konferencji oraz w swoich mediach społecznościowych.  

§ 3 PŁATNOŚCI 

1. Cena biletu wstępu na Konferencję każdorazowo zamieszczana jest na stronie Dermatic.pl przy opisie produktu (wstęp na Konferencję) lub 

na stronach internetowych dotyczących danej Konferencji prowadzonych przez Organizatora, współorganizatorów lub podmioty trzecie. 

Podane kwoty są kwotami brutto.  

2. Cena biletu wstępu na Konferencję nie obejmuje jakichkolwiek kosztów dodatkowych, które każdy Uczestnik zobowiązany jest ponieść we 

własnym zakresie, w tym w szczególności: kosztów dojazdu, noclegów, wyżywienia, itp. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania 100% płatności za udział w Konferencji w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, jednakże 

nie później niż na 7 dni przed terminem Konferencji. W przypadku, gdy Uczestnik prześle Zgłoszenie na mniej niż 7 dni przed terminem 

Konferencji, a jego udział w Konferencji będzie możliwy, w tym w szczególności będą jeszcze miejsca dostępne, termin płatności ustalany 

jest z Uczestnikiem indywidualnie. 

4. Płatność dokonywana jest w wybrany przez Uczestnika sposób, tj.: 

1) przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma otrzymanej drogą elektroniczną (na podany w formularzu rejestracyjnym adres 

email), 

2) on-line za pomocą systemu PAYU dostępnego na portalu Dermatic.pl, 

3) gotówką w kasie w siedzibie Organizatora. 

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail podany 

w Zgłoszeniu. 

6. Dokonanie płatności we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym dla otrzymania od Organizatora Potwierdzenia Wpisania 

Uczestnika, tj. zawarcia umowy z Organizatorem. 

7. Brak zapłaty 100% ceny za udział w Konferencji w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją Zgłoszenia.  

§ 4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

1. Z uwagi na charakter Konferencji i w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług zmiana tożsamości Uczestnika Konferencji po 

dokonaniu Zgłoszenia nie jest możliwa. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i otrzymania zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków na następujących 

warunkach:  

1) w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji na 21 dni przed datą Konferencji, 

Organizator zwróci Uczestnikowi 100 % uiszczonej opłaty, 

2) w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji na 14 dni przed datą Konferencji, 

Organizator zwróci Uczestnikowi 50 % uiszczonej opłaty, 

3) w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w Konferencji na 7 dni przed datą Konferencji, wpłacona kwota nie 

podlega zwrotowi. 

3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres kontakt@dermatic.pl. 

4. Wykreślenie danego Uczestnika z listy uczestników Konferencji następuje niezwłocznie po przesłaniu Uczestnikowi potwierdzenia ze strony 

Organizatora w przedmiocie otrzymania oświadczenia o rezygnacji. 

5. Nieobecność Uczestnika na Konferencji (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z pkt 4 powyżej) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku 

zapłaty 100% ceny za udział. 

6. Postanowienia pkt 1-5 powyżej nie dotyczą Uczestników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, którzy w 

przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji bądź nieobecności na Konferencji i niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, są 

zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Konferencji. 

7. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji przez Uczestnika z przyczyn losowych, Organizator dopuszcza możliwość udziału 

Uczestnika w Konferencji organizowanej w innym terminie, przy czym decyzja w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora. 

§ 5 ZMIANY, ODWOŁANIE KONFERENCJI 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji bądź jej odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się 

minimalnej liczby uczestników przewidzianej przez Organizatora nie później jednak niż na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. 

2. W przypadku odwołania Konferencji w zaplanowanym terminie, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika wskazując 

jednocześnie (jeśli będzie to możliwe) nowy termin, w którym Konferencja się odbędzie. Uczestnik według własnego uznania może wyrazić 

chęć wzięcia udziału w Konferencji w nowym (zmienionym) terminie lub żądać zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji.  

3. Jeśli Uczestnik nie wyrazi chęci wzięcia udziału w Konferencji w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez 

Uczestnika wynagrodzenie za udział w Konferencji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Organizatora informacji o odmowie chęci skorzystania przez Uczestnika z udziału w Konferencji w innym terminie.  
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4. Odwołanie przez Organizatora Konferencji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jego przeprowadzenia jest możliwe wyłącznie z ważnych 

przyczyn, nieleżących po stronie Organizatora. W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwraca opłaty za udział w Konferencji uiszczone 

przez Uczestnika – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Organizator nie jest jednocześnie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów 

i wydatków poniesionych przez Uczestnika w związku z planowanym udziałem w Konferencji i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności 

z tego tytułu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, o czym zobowiązuje się informować na stronie www.dermatic.pl. 

W takim przypadku Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji za zwrotem uiszczonej opłaty. 

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą, 

w tym w szczególności za zmianę terminu Konferencji.  

§ 6 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konferencji, Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi w terminie 7 dni licząc od daty Konferencji: 

1) w formie pisemnej na adres: Dermatic sp. z o.o., ul. Chartowo 5, 61-2145 Poznań lub 

2) w formie mailowej na adres: kontakt@dermatic.pl 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania. 

W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, 

jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 

4. Reklamacja w celu umożliwienia Organizatorowi sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

1) oznaczenie Uczestnika– imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail lub telefon kontaktowy, 

2) przedmiot reklamacji, 

3) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE  

1. Wszelkie treści zawarte w materiałach udostępnionych Uczestnikowi, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i program Konferencji 

stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być udostępniane, przekazywane bądź prezentowane bez jego 

wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Na mocy zawartej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego 

rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich. 

3. Organizator przenosi na Uczestnika wyłącznie prawo własności jednego kompletu materiałów (jeśli takie zostały przewidziane dla danej 

Konferencji). Uczestnik upoważniony jest do używania otrzymanych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa dalszego ich 

udostępniania osobom trzecim. 

4. Uczestnik zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać otrzymanych 

materiałów, programu Konferencji, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych Organizatora. 

W szczególności Uczestnik zobowiązuje się: 

1) nie wykorzystywać materiałów i programu Konferencji, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia takiej 

działalności we własnym zakresie; 

2) nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych 

materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

3) nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w pkt. 1; 

4) nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w pkt 1; 

5) nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w pkt 1, w szczególności nie usuwać logotypów 

Organizatora. 

5. Filmowanie, nagrywanie, jak również fotografowanie Konferencji przez Uczestników bez zgody Organizatora jest całkowicie zabronione. 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem telefonicznie: + 48 690 020 021 lub mailowo: kontakt@dermatic.pl 

3. Aby dowiedzieć się jak przetwarzamy dane osobowe w związku z organizacją Konferencji przejdź do Polityki Prywatności zamieszczonej na 

stronie www.dermatic.pl w zakładce „Polityka Prywatności”. 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. W przypadku odwołania, skrócenia albo zmiany terminu Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na Uczestnikach spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Uczestnika.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą̨ (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem 

pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych na przechowanie 

w szatni Organizatora (jeśli Organizator takową zapewnia).  

4. Organizator odpowiada za rzeczy przekazane mu na przechowanie w szatni (odzież̇, bagaż̇ podręczny, bagaż̇ podróżny, inne przedmioty). 

Organizator do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież̇ i inne mienie Uczestnika nieodebrane z szatni w ciągu 

14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się̨ za mienie porzucone.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki w miejscu organizacji Konferencji. Uczestnikowi 

nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu usunięcia lub zniszczenia ruchomości pozostawionych przez 

Uczestnika bez opieki, dokonanego przez Organizatora lub jego przedstawicieli ze względów bezpieczeństwa.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika wskutek niestosowania się do poleceń 

wydawanych przez Organizatora lub jego przedstawicieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym w szczególności w 

sytuacji zarządzenia ewakuacji z miejsca organizacji Konferencji. 

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność́ za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu organizacji Konferencji (np. uszkodzenie mienia 

Organizatora). 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.dermatic.pl/


1. Organizator informuje, że przebieg Konferencji będzie dokumentowany w formie materiałów zdjęciowych i/lub video, którę zostaną 

opublikowane przez Organizatora i lub partnerów Konferencji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych Organizatora oraz 

związanych z Konferencją. 

2. Uczestnik może wyrazić́ zgodę̨ na rozpowszechnianie i przetwarzanie jego wizerunku na stronach internetowych Organizatora, Konferencji 

i/lub w mediach społecznościowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać́ bezpłatnie cofnięte. Wyrażenie zgody 

na rozpowszechnianie i przetwarzanie wizerunku nie jest wymagane w celu wstępu na Konferencję, natomiast może być́ warunkiem 

skorzystania z dodatkowych usług/ofert Organizatora.  

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika nie jest wymagana, jeżeli jego wizerunek stanowi jedynie fragment większej całości 

(krajobrazu, zgromadzenia, imprezy masowej).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Konferencji w tym w szczególności (lecz niewyłącznie) w sytuacji, gdy 

zachowanie Uczestnika zagraża lub mogłoby zagrażać interesom innych Uczestników, narusza lub mogłoby naruszać dobre imię 

Organizatora, czy też w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi 

100% uiszczonej opłaty.   

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się̨ postanowienia Regulaminu serwisu Dermatic.pl dostępnego pod adresem 

www.dermatic.pl, jak również przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikającej ze zmiany formy płatności, warunków zawierania Umów, trybu postępowania 

reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów, Organizator 

zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej 

sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestnika przed dniem wejścia w życie 

przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w 

chwili zawarcia Umowy. 

7. Zmiany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z Konferencją oraz Polityki Prywatności, nie 

stanowią zmiany Regulaminu.  

*** 

 

 


