
REGULAMIN 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Niedobór żelaza - ważny cel terapeutyczny u chorych z niewydolnością serca  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Cykl Konferencji pt. „Niedobór żelaza - ważny cel terapeutyczny u chorych z 

niewydolnością serca”, które odbywać się będą w następujących miastach Polski: 

Kraków, Poznań, Białystok, Wrocław, Łódź, Warszaw, Lublin w terminach określonych 

w materiałach informacyjnych dotyczących każdego z wydarzenia. 

2. Biurem konferencji jest Gradatim Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 

Tarnowo Podgórne, NIP: 953-162-70-50 

3. Organizatorem Konferencji jest Fresenius Medical Care, ul. Krzywa 13, 60-118 

Poznań,  

NIP: 7831480785 

4. Oficjalny serwis Konferencji znajduje się pod adresem www.gradatim-sympozja.pl 

§ 2 

Zasady rejestracji: 

1. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu powinni zarejestrować się poprzez 

wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.gradatim-sympozja.pl 

2. W ramach pakietu uczestnicy mają zagwarantowane 

- Udział w części merytorycznej 

- Drobny poczęstunek 

3. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. 

§ 3 

Postanowienia końcowe: 

1. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z  
dnia  29  października  1997  r.,  poz.  833).  Administratorem  baz  danych  jest 

Gradatim Grażyna Horowitz ul. Owocowa 10 62-080 Tarnowo Podgórne. Biuro 
konferencji nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym 

osobom lub instytucjom. 
 

2. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wglądu  i  prawo  do  wykreślenia  udostępnionych 
danych osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres 

Biura konferencji. 
 

http://www.gradatim-sympozja.pl/
http://www.gradatim-sympozja.pl/


3. Konferencja  niniejszego  regulaminu  ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy 
masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 
 
4.Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie      

prowadzona na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu rejestracyjnym. 
 

   5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z 
chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej: http://www.gradatim-sympozja.pl 

 

    6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 
internetowej: http://www.gradatim-sympozja.pl 

 


