
Regulamin bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie Naukowo-Szkoleniowym PTLR w ramach Grantu 

Naukowego w roku 2022 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady bezpłatnego uczestnictwa w Jubileuszowym Kongresie 

Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, zwanego dalej Kongresem, 

finansowanego z grantu naukowego przyznanego przez firmę ConvaTec, Ltd. na rzecz Polskiego 

Towarzystwa Leczenia Ran.  

2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Leczenia Ran z siedzibą w Poznaniu (61-245), os. 

Rusa 55, NIP 5272420718, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000158561, zwanym dalej PTLR, w imieniu którego działa Zarząd Główny. 

3. Informacja o Kongresie oraz treść Regulaminu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej 

PTLR www.ptlr.org  

4. Celem Kongresu jest edukacja kadry i podnoszenie kwalifikacji medycznej w zakresie jakościowego 

leczenia ran.   

5. Zgłoszenie udziału w Kongresie finansowane w ramach grantu oznacza zgodę osoby zgłaszającej na 

warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Konferencji opublikowanym na stronie 

https://kongresptlr.pl/regulamin/ 

 

II. Przyjmowanie zgłoszeń 

1. Zgłoszenia do udziału w Kongresie przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego 

opublikowanego na stronie www.ptlr.org. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności danych podanych w formularzu. 

4. Czas przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza upływa 2 września 2022 roku i może zostać 

skrócony jeśli wyczerpie się liczba bezpłatnych wejściówek. 

 

III. Uczestnictwo w Kongresie w ramach grantu naukowego 

1. Uczestnikami Kongresu mogą być osoby spełniające poniższe warunki: 

1) wykonują zawody medyczne, 

2) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PTLR, 

3) zaakceptowały warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Konferencji. 

2. Bezpłatna wejściówka  na konferencję  w ramach grantu naukowego nie pokrywa kosztów noclegu, 

ani  udziału w wydarzeniach towarzyszących. 

 

IV. Zasady przyznania zaproszenia uprawniającego do bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie 

Naukowo-Szkoleniowym PTLR w ramach Grantu Naukowego w roku 2022 

http://www.ptlr.org/
https://kongresptlr.pl/regulamin/
http://www.ptlr.org/


1. Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę należy poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika 

wysłać zgłoszenie zawierającej: 

a) zgłoszenie woli udziału w Kongresie; 

b) wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-

mailowy, nr telefonu, nr PWZ, 

c) oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Konferencji, 

d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego 

Grantu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przekazanych dla potrzeb udziału w Kongresie, a w razie otrzymania grantu 

na publikację mojego imienia i nazwiska na stronie www.ptlr.org” 

2. Liczba bezpłatnych zaproszeń jest ograniczona, o przyznaniu zaproszenia decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

3. Zgłoszenia nadesłane po terminie, niekompletne lub niespełniające warunków określonych w 

Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu zaproszeń, bez wezwania do usunięcia 

braków. 

4. Lista osób, które otrzymają bezpłatne zaproszenia do udziału w Kongresie zostanie także ogłoszone 

po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej PTLR www.ptlr.org 

5. Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie wobec PTLR o wypłatę wynagrodzenia za uczestnictwo w 

Konferencji, zwrotu kosztów noclegu lub podróży. 

6. Beneficjentowi nie przysługuje roszczenie wobec PTLR, ani strony trzecie, o zwrot środków za 

wejściówkę wykupioną przed ogłoszeniem niniejszego Regulaminu i naboru uczestników w ramach 

grantu naukowego. 

 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o bezpłatną wejściówkę w ramach 

grantu naukowego jest PTLR. 

2. Dane osobowe osób ubiegających się o bezpłatną wejściówkę w ramach grantu naukowego będą 

przetwarzane w celu podjęcia decyzji o przyznaniu grantu i jego rozliczeniu. 

3. Odbiorcą danych osobowych osób ubiegających się o grant będą podmiot, któremu powierzono 

obsługę księgową PTLR, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTLR, użytkownicy strony 

internetowej www.ptlr.org, dostawcy usług IT, organizator logistyczny Kongresu. 

4. Dane osobowe osób ubiegających się o bezpłatną wejściówkę w ramach grantu naukowego będą 

przechowywane przez okres do podjęcia decyzji o przyznaniu grantu, a w razie jego przyznania - 

dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację grantu. 

5. Osobom ubiegającym się o bezpłatną wejściówkę w ramach grantu naukowego przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

http://www.ptlr.org/
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6. Osoba ubiegająca się o bezpłatną wejściówkę w ramach grantu naukowego może w dowolnym 

momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, co pozostanie jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem wniosku 

grantowego jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o grant. 

7. Podanie przez osobę ubiegającą się o bezpłatną wejściówkę w ramach grantu naukowego danych 

osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozstrzygnięcie 

wniosku o przyznanie bezpłatnej wejściówki. 

8. Dane osobowe osób ubiegający się o bezpłatną wejściówkę w ramach grantu naukowego będą 

przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany – w systemach informatycznych PTLR. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Kongresu. 

2. Realizacja bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie  nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 – t.j. ze zm.) 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa cywilnego. 

 

 

w imieniu Zarządu PTLR 

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska - Prezes Zarządu  


