
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rhinoforum.pl oraz 
www.forumrynologiczne.pl  (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) oraz Rejestracji 
Uczestnictwa na Międzynarodową Konferencję Rynologiczną RhinoForum 2022.   

2. Serwis prowadzi Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (00-
681) przy ul. Hożej 37 lok. 5. 

3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez: 
a. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@forumrynologiczne.pl 
b. pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie, ul. Hoża 37 lok. 5, 

00-681 Warszawa 
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynach 

internetowych www.rhinoforum.pl oraz www.forumrynologiczne.pl w sposób umożliwiający 
Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub 
zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się 
Użytkownik. 

5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności 
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, 
logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób 
określony i zgodny z Regulaminem. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści 
reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach 
stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich 
zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 

7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje 
i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie 
Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się 
z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia 
do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania 
i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, 
Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, 
a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.  

9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe 
regulaminy. 

 
II. DEFINICJE 
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie: 
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenach www.rhinoforum.pl oraz 
www.forumrynologiczne.pl, których właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego 
Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać rejestracji 
na Konferencję, skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego jak również korzystać 
z innych Usług w nim oferowanych; 
Usługodawca – Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie, wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000125143, prowadzące działalność pod adresem: ul. Hoża 37 lok. 5, 00-681 
Warszawa, NIP 5262695388, REGON 015213595.  
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług 
dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie; 
Uczestnik Konferencji/Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w Forum, spełniająca formalne wymogi 
rejestracyjne wskazane w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI „RHINOFORUM 2022”; 
Konferencja – konferencja naukowa „XX Międzynarodowa Konferencja Rynologiczna RhinoForum 2022”, 
organizowana przez Usługodawcę, która odbędzie się w okresie od dnia 2 grudnia 2022 r. do dnia 3 grudnia 2022 
r. przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie (Hotel Sound Garden), na którą Użytkownik może dokonać rejestracji 
(dalej jako: "Rejestracja" lub "Rejestracja Uczestnictwa") za pośrednictwem stron Serwisu; 
Formularz Rejestracji – określona co do formy przez Usługodawcę elektroniczna wersja interaktywnego 
formularza pozwalająca Użytkownikowi na Rejestrację Uczestnictwa w Konferencji; 



Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze 
zm.); 
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
Regulamin – niniejszy dokument. 
 
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie 
Usług, a w szczególności możliwość rejestracji Uczestnictwa w Konferencji, możliwość kontaktu 
z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego jak również korzystania z innych Usług dostępnych 
w Serwisie. 

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
w Regulaminie. 

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: 
a. urządzenie z dostępem do Internetu, 
b. dostęp do poczty elektronicznej, 
c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, 
d. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF. 

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy 
prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 

5. Użytkownik jest zobowiązany do: 
a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także 

postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw 
własności intelektualnej osób trzecich, 

b. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach rejestracji, danych zgodnych ze 
stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących 
przekazanych Usługodawcy danych, 

c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu, 
d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 
IV. USŁUGI 

1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami 

prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem 
Rejestracji Uczestnictwa w Konferencji, o którym mowa w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W 
KONFERENCJI „RHINOFORUM 2022”. 

3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących 
bezpłatnych Usług: 

a. Przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności 
informacji o programie, terminie i miejscu oraz zasadach uczestnictwa w Konferencji, oraz 
innych informacji prezentowanych w Serwisie; 

b. świadczenie Usługi Newsletter. 
4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych 

w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez 
Użytkownika strony internetowej Serwisu. 

5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie 
wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym 
celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i aktywować odpowiednie pole w Formularzu 
Rejestracji Uczestnictwa. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji 
handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał 
subskrypcji. 
 

V. REJESTRACJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Rejestrację Uczestnictwa w Konferencji. Szczegółowe 

informacje o programie danej Konferencji, czasie jej trwania, zakresie oraz koszcie uczestnictwa zostaną 
każdorazowo wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu.  

2. Informacje o możliwości rejestracji na Konferencję stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 



3. W celu Rejestracji Uczestnictwa, Użytkownik uzupełnia pola Formularza Rejestracji oznaczone jako 
obowiązkowe. Rejestracja zostaje złożona Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej 
i stanowi ofertę zawarcia Umowy odpłatnego uczestnictwa w Konferencji. Oferta złożona w postaci 
elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej 
Usługodawca prześle Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia Rejestracji Uczestnictwa, które stanowi 
oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez 
Użytkownika zawarta zostaje Umowa. 

4. Poprzez dokonanie Rejestracji Uczestnictwa, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego 
w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. 

5. Uczestnikiem Konferencji może być Użytkownik, który w szczególności: 
a. spełnia wymogi podane REGULAMINIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

„RHINOFORUM 2022” w § 1 pkt 2.3; 
b. dokonał Rejestracji Uczestnictwa oraz dokonał zapłaty opłaty za uczestnictwo, w wysokości 

wskazanej w Serwisie. 
 
VI. REKLAMACJE 

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, 
a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie, 
ul. Hoża 37 lok. 5, 00-681 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: info@forumrynologiczne.pl. 

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis 
zaistniałego problemu. 

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie 
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia 
w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika. 

 
 
 


