
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W KONFERENCJI „RHINOFORUM 2022” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób uczestnictwa w XX 
Międzynarodowej Konferencji Rynologicznej „RhinoForum 2022”. 

2. Definicje: 

1) Forum – konferencja naukowa „XX Międzynarodowa Konferencja Rynologiczna RhinoForum 
2022”, organizowana przez Organizatora, 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),  

2) Organizator – Polskie Towarzystwo Rynologiczne - Stowarzyszenie z siedzibą pod adresem: 
ul. Hoża 37/5, 00-681 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125143, NIP: 5262695388, REGON: 
015213595, 

3) Uczestnik (Uczestnicy) - osoby posiadające prawo do wystawiania recept zgodnie z ustawą 
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 499, ze zm.), które 
dokonały rejestracji na zasadach przewidzianych w § 2 Regulaminu lub otrzymały imienne 
zaproszenie od Organizatora, 

4) Program – szczegółowy program Forum dostępny na stronie internetowej Organizatora pod 
adresem: www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl, obejmujący sesje naukowo-
dydaktyczne, wystawę branży medycznej i farmaceutycznej oraz uroczystą kolację (Kolacja z 
wykładowcami), z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu i stanowiący jego 
integralną część, 

5) Formularz rejestracji – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej 
www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl, w zakładce „Rejestracja”, za pomocą 
którego można zarejestrować się na Forum i uzyskać status Uczestnika, 

6) Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w konferencji naukowej „RhinoForum 2022” 
(Forum). 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 
Forum i obowiązują wszystkich Uczestników. 

4. Oficjalna strona internetowa Forum znajduje się pod adresem www.forumrynologiczne.pl oraz 
www.rhinoforum.pl. Na wskazanej stronie internetowej zamieszczone zostały niniejszy Regulamin, 
Program, Formularz rejestracji oraz wszelkie inne informacje dotyczące Forum.  

5. Do korzystania ze strony internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl,  
niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą 
rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer 
(wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne 
urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.  

§ 2. REJESTRACJA NA FORUM I PŁATNOŚCI. 

1. Rejestracja na Forum jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. 

2. Rejestracja rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 r. i trwa do wyczerpania ilości dostępnych 
miejsc. 

3. Rejestracja może być dokonana: 
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a) online za pośrednictwem Formularza rejestracji – do dnia 25 listopada 2022 r., 

b) osobiście – w czasie trwania Forum tj. w dniach 2-3 grudnia 2022 r., pod warunkiem 
dostępności miejsc i niezwłocznego dokonania całkowitej opłaty rejestracyjnej, o której mowa 
w pkt. 8 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku, o którym mowa w lit. a punktu poprzedzającego, warunkiem uzyskania statusu 
Uczestnika jest spełnienie wymogu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu, a następnie 
wypełnienie Formularza rejestracji, uiszczenie opłaty rejestracyjnej oraz otrzymanie potwierdzenia 
o rejestracji poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.  

5. Wypełnienie Formularza rejestracji polega na uzupełnieniu poszczególnych rubryk (w tym 
obowiązkowych oznaczonych gwiazdką i dobrowolnych bez gwiazdki) na stronie internetowej 
www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl, w zakładce „Rejestracja” o zgodne ze stanem 
faktycznym dane osobowe i informacje, kliknięcie „Przejdź dalej”, a następnie po zweryfikowaniu 
prawidłowości wprowadzonych danych osobowych i informacji dokonanie rejestracji poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie”.  

6. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, Klauzuli 
informacyjnej dla Uczestników oraz Polityki prywatności. Organizator zamieszcza dokumenty, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, na stronie internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz 
www.rhinoforum.pl,  w sposób umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie w każdym 
czasie, z uwzględnieniem § 7 ust. 1 Regulaminu. 

7. O uczestnictwie w Forum decyduje kolejność zgłoszeń rejestracyjnych, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszego ustępu. W przypadku wyczerpania się liczby dostępnych miejsc dla 
Uczestników Forum, o uczestnictwie w Forum decyduje data wpłynięcia opłaty rejestracyjnej na 
rachunek bankowy Organizatora, z uwzględnieniem postanowień ust. 13 niniejszego paragrafu. O 
odrzuceniu rejestracji z powodu wyczerpania liczby miejsc zgłaszający zostanie poinformowany 
wiadomością e-mail na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji, a w razie dokonania 
jakichkolwiek płatności zostaną one niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy lub kartę 
płatniczą zgłaszającego, z których ich dokonano. 

8. Opłata rejestracyjna za uczestnictwo w Forum wynosi:  

a) 1 000 PLN dla wszystkich osób, którzy opłacą uczestnictwo do 30 września 2022 r.  

b) 1 200 PLN dla wszystkich osób, którzy opłacą uczestnictwo od 1 października 2022 r. oraz na 
miejscu. 

9. Opłaty rejestracyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie obejmują: 

a)    Rautu Jubileuszowego z okazji 20-lecia RhinoForum, który odbędzie się w dniu 1 grudnia 
2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Raut Jubileuszowy, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 50,00 PLN brutto i wymaga 
zaznaczenia podczas rejestracji pola wyboru „Raut Jubileuszowy na Zamku Królewskim, 
01.12.2022 – 50 PLN”. 

b) Kolacji w Hotelu Sound Garden, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. w Hotelu Sound 
Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18. Kolacja, o której mowa w zdaniu powyżej podlega dodatkowej 
opłacie w wysokości 150 zł brutto i wymaga zaznaczenia podczas rejestracji pola wyboru „Kolacja 
w Sound Garden Hotel, 2 grudnia 2022 - 150 PLN”. 

10. Opłaty, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zwolnione są od podatku VAT i nie 
obejmują kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz innych kosztów związanych z pobytem w 
Warszawie podczas Forum, które Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 

11. Opłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia dokonania rejestracji, jednak nie później niż do 
upływu terminów zmieniających wysokość opłaty rejestracyjnej, o których mowa w ust. 8 
niniejszego paragrafu. 

12. Uczestnik może wybrać następujące sposoby płatności: 
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a) przelew bankowy (tradycyjny) na rachunek bankowy Organizatora - w tym przypadku 
decydująca jest data i godzina wpłynięcia środków na rachunek bankowy Organizatora, 

b) przelew bankowy (elektroniczny) lub poprzez kartę płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego 
systemu płatności www.tpay.com - w tym przypadku decydująca jest data i godzina 
otrzymania przez Organizatora informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności. 

13. Płatności, o których mowa w lit. b ustępu poprzedzającego obsługiwane są za pośrednictwem 
platformy dostępnej pod adresem www.tpay.com, obsługiwanej przez Krajowy Integrator Płatności 
Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437. 

14. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura VAT zostanie 
wysłana na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracji.  

15. W przypadku rejestracji, o której mowa w pkt. 3 lit. b niniejszego paragrafu, opłata jest uiszczana 
niezwłocznie w formie gotówkowej lub poprzez kartę płatniczą. 

16. Jeżeli rejestracji lub opłaty w imieniu Uczestnika dokona osoba lub podmiot trzeci, taka osoba lub 
podmiot trzeci oświadcza, że posiada stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) od Uczestnika do 
podania wszelkich wymaganych danych osobowych i informacji. Gdyby osoba lub podmiot trzeci, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywał rejestracji na rzecz większej liczby 
Uczestników, wówczas zamiast wypełniania Formularza rejestracji zobowiązany jest  przekazać 
Organizatorowi listę Uczestników (imiona i nazwiska) na adres e-mail: info@forumrynologiczne.pl, 
jak również zobowiązany jest przekazać Uczestnikom do wglądu niniejszy Regulamin i inne 
stosowne dokumenty albo wskazać, iż są one zamieszczone na stronie internetowej 
www.forumrynologiczne.pl.  

17. W przypadku wnoszenia opłaty za Uczestnika w formie przelewu bankowego przez osobę lub 
podmiot trzeci, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, na rzecz którego 
opłata jest dokonywana, oraz numer faktury proforma, którą otrzymuje osoba dokonująca 
rejestracji. 

18. Brak uregulowania opłaty za udział w Forum na zasadach wskazanych w postanowieniach 
niniejszego paragrafu, a w szczególności po upływie terminu, o którym mowa w ust. 12 
niniejszego paragrafu, skutkuje anulowaniem rejestracji. W takim przypadku konieczne jest 
ponowne wypełnienie Formularza rejestracji. 

19. Przeniesienie (cesja) uczestnictwa na inną osobę będzie możliwe w terminie do dnia 20 listopada 
2022 r. na podstawie oświadczenia Uczestnika przesłanego na adres Organizatora: ul. Hoża 37/5, 
00-681 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@forumrynologiczne.pl. 

20. Każdy Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum na podstawie oświadczenia 
przesłanego na adres Organizatora: ul. Hoża 37/5, 00-681 Warszawa, lub drogą poczty 
elektronicznej na adres e-mail: info@forumrynologiczne.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum 
dokonana: 

a) do dnia 15 października 2022 r. – uprawnia Uczestnika do zwrotu połowy wniesionej opłaty 
rejestracyjnej, 

b) od dnia 16 października 2022 r. – opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 

21. Zwrot połowy opłaty rejestracyjnej, o którym mowa w lit. a ustępu poprzedzającego, dokonywany 
jest na rachunek bankowy lub na kartę płatniczą, z której dokonano płatności.  

22. Postanowienie ust. 20 lit. b niniejszego paragrafu nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
rezygnacja z uczestnictwa jest związana z odmową wydania wizy na rzecz zagranicznego 
Uczestnika Forum, pod warunkiem udokumentowaniu faktu odmowy wydania wizy oraz złożenia 
oświadczenia w formie pisemnej lub mailowej do dnia 15 listopada 2022 r. W razie spełnienia 
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warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi zwracana jest połowa 
wniesionej opłaty rejestracyjnej, z uwzględnieniem postanowienia ustępu poprzedzającego. 

23. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Uczestników, którzy otrzymali 
imienne zaproszenia od Organizatora do udziału w Forum. 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG FORUM. 

1. Przebieg Forum nastąpi według Programu. 

2. Uczestnicy podczas Forum mogą przebywać jedynie w miejscach wskazanych przez 
Organizatora. 

3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników służb informacyjnych i 
porządkowych Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas 
Forum. Pracownicy służb informacyjno-porządkowych Organizatora posiadają identyfikatory 
obejmujące imię i nazwisko. 

4. Na teren Forum zabrania się wnoszenia i posiadania materiałów niebezpiecznych, w tym w 
szczególności broni oraz innych przedmiotów wskazanych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o 
broni i amunicji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 284), jak również materiałów wybuchowych i 
łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy). 

5. W budynku, w którym odbędzie się Forum, obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

6. Służby porządkowe i informacyjne Organizatora, wyposażone w odpowiednie identyfikatory, o 
których mowa w ust. 3 zdanie drugie niniejszego paragrafu, mają prawo do sprawdzania (w tym 
legitymowania w celu ustalenia tożsamości) i potwierdzania uprawnień Uczestników do 
uczestnictwa w Forum, a w przypadku braku takich uprawnień są uprawnione do wezwania ich do 
opuszczenia terenu Forum. 

7. Na teren Forum nie będą wpuszczane osoby: 

a) co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości,  

b) co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem środków 
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy),  

c) odmawiające udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

d) co do których stwierdzono brak uprawnienia do uczestnictwa w Forum, 

e) zachowujące się agresywnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego,  

f) co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w posiadaniu przedmiotów, o 
których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,  

g) wobec których został orzeczony środek karny w postaci zakazu wstępu na Forum lub na 
podobne wydarzenia. 

8. Osoby, o których mowa w lit. a, b, e i f, jak również osoby naruszające niniejszy Regulamin, będą 
wezwane do opuszczenia terenu Forum. W razie zaistnienia takiej potrzeby Organizator o 
zaistniałej sytuacji zawiadomi Policję. Osoby w sposób oczywisty stwarzające bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia Organizatora lub właściciela 
obiektu mogą zostać zatrzymane w ramach tzw. obywatelskiego zatrzymania, w celu przekazania 
ich Policji. 

9. W przypadkach, o których mowa w dwóch ustępach poprzedzających, Uczestnik nie jest 
uprawniony do zwrotu uiszczonej opłaty w związku z niewpuszczeniem lub przerwaniem 
uczestnictwa w Forum. 
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10. Uczestnikom Forum zabrania się filmowania i fotografowania przebiegu oraz wydarzeń Forum bez 
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

11. Każdy Uczestnik obowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu 
obiektu, w którym odbywa się Forum.  

12. Każda osoba dokonująca szkód na terenie i podczas Forum ponosi odpowiedzialność 
cywilnoprawną za dokonane szkody. 

13. Każdy Uczestnik obowiązany jest chronić swoje rzeczy osobiste wniesione na teren Forum przed 
zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
osobiste Uczestników Forum. 

14. W przypadku gdy liczba Uczestników przekroczy dopuszczalną pojemność sal wykładowych, 
Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia części wykładów do innej lokalizacji. 

15. Sesje anglojęzyczne uwzględnione w Programie Forum mogą być tłumaczone symultanicznie. W 
razie, gdyby Organizator przewidywał tłumaczenie symultaniczne sesji anglojęzycznych, 
Uczestnikom nieanglojęzycznym zostaną udostępnione zestawy słuchawkowe do takich 
tłumaczeń. Zestawy słuchawkowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wydawane i 
zbierane każdego dnia Forum w razie wystąpienia takiej potrzeby. Po zakończeniu wszystkich 
sesji anglojęzycznych w danym dniu Forum, które zgodnie z decyzją Organizatora byłyby 
tłumaczone symultanicznie, każdy Uczestnik, który otrzymał zestaw słuchawkowy, zobowiązany 
jest do jego zwrotu Organizatorowi. W razie zgubienia, odmowy zwrotu lub zwrotu 
niekompletnego, uszkodzonego albo zniszczonego zestawu słuchawkowego, Uczestnik 
zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty w wysokości 1 000,00 PLN. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Programie. Zmiany, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, mogą dotyczyć w szczególności zakresu tematycznego programu 
naukowego oraz kolejności i godzin wydarzeń wskazanych w Programie. 

17. Każdy Uczestnik po zakończeniu Forum w terminie do dnia 10 grudnia 2022 r. otrzyma certyfikat 
uczestnictwa w Forum w wersji PDF, który zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w 
Formularzu rejestracji lub podczas osobistej rejestracji, pod warunkiem wypełnienia ankiety, do 
której link Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji. 

18. Z tytułu udziału w Forum każdy Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 
sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1923) w liczbie wynikającej z uchwały właściwej Izby Lekarskiej. 

§ 4. REKLAMACJE. 

1. Każda osoba (w tym w szczególności Uczestnik) może złożyć reklamację, jeżeli według niego 
rejestracja lub Forum realizowane jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego oraz datę i opis zaistniałej sytuacji. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować w formie pisemnej na adres: ul. Hoża 37/5, 00-681 
Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@forumrynologiczne.pl.  

4. Do reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 30 dni.  

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku w 
formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego. 

§ 5. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK UCZESTNIKÓW. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
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2. Organizator jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników 
zgodnie z przepisami 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 rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

3. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie 
zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jako 
Administratora danych osobowych, należy kierować na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: 
iodo@magazynorl.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Organizatora: ul. Hoża 37/5, 
00-681 Warszawa 

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zamieszczone zostały w 
„Klauzuli informacyjnej dla Uczestników” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną 
część niniejszego Regulaminu oraz wykonujących względem Uczestników i użytkowników strony 
internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl, obowiązek informacyjny, o 
którym mowa w art. 13 RODO. 

5. Przebieg Forum oraz wydarzeń mu towarzyszących (w tym w szczególności uroczystej kolacji, o 
której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu) będzie utrwalony w postaci materiałów fotograficznych i 
audiowizualnych, co może się wiązać z utrwaleniem wizerunku Uczestnika. Materiały 
fotograficzne i audiowizualne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być 
zamieszczane przez Organizatora na jego stronach internetowych (www.forumrynologiczne.pl, 
www.rhinoforum.pl) oraz na jego kontach na portalach Facebook i YouTube, jak również w 
publikacjach (w tym w szczególności w czasopismach branżowych) związanych z tematyką 
Forum, w celu zrelacjonowania i poinformowania o przebiegu oraz wynikach Forum. 

6. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, podstawą prawną do przetwarzania 
wizerunku Uczestników, będzie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), zgodnie z którym 
zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Organizator zapewnia, że 
rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i audiowizualnych będzie dokonywane wyłącznie w 
zakresie i celu wskazanym w ustępie poprzedzającym oraz w sposób zapewniający należytą 
ochronę dóbr osobistych Uczestnika. 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE. 

1. Wszystkie utwory (w tym w szczególności zdjęcia, inne materiały graficzne oraz teksty) w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1191, ze zm.) użyte na stronie internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz 
www.rhinoforum.pl, stanowią własność Organizatora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób 
lub podmiotów trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.  

2. Zabronione jest kopiowanie utworów, o których mowa ustępie poprzedzającym, zamieszczonych 
na stronie internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl, w tym ich 
udostępnianie w Internecie (w szczególności w celach marketingowych i handlowych) bez 
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora albo osoby lub podmiotu trzeciego, posiadającego do 
nich prawa autorskie. 

3. Wykorzystanie utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Organizatora albo osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa autorskie, jest 
niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do odpowiedzialności przewidzianej w przepisach 
prawa. 
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§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony 
internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz www.rhinoforum.pl, spowodowanych jej serwisem 
technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. 
Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane 
przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 
z dniem zamieszczenia ich na stronie internetowej www.forumrynologiczne.pl oraz 
www.rhinoforum.pl, co nie wpływa na uprawnienia Uczestników nabyte przed wprowadzeniem 
zmiany. Rejestracja dokonana przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, będzie realizowana na zasadach obowiązujących w momencie jej dokonywania. 

3. W związku z warunkami uczestnictwa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 oraz § 2 pkt. 8 
Regulaminu, Uczestnicy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 
ponieważ udział w Forum jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez nich działalnością 
gospodarczą lub zawodową. W związku z tym do Uczestników nie mają zastosowania 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące konsumentów, w tym w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 134, ze 
zm.). 

4. Wszelkie spory między Uczestnikami a Organizatorem rozstrzygane będą w sposób polubowny. 
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do rozstrzygnięcia 
sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 123, ze 
zm.).  

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia zakończenia Forum. 
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