REGULAMIN UCZESTNICTWA W WEBINARIACH
AKADEMIA DIAHEM - Z PASJI DO WIEDZY

1. Organizator
DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al.
Słowackiego 64, 30-004 Kraków, o kapitale zakładowym 100.000 złotych,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000075557, REGON 351615528, NIP 6782716281
2. Uczestnicy
Webinaria są skierowane do klientów Organizatora. Każde webinarium jest
dedykowane konkretnej grupie specjalistów z grona klientów
Organizatora.
3. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać korzystając z formularza online
zamieszczonego w ogłoszeniu o webinarium. Osoby, które nie otrzymały
informacji zwrotnej od Organizatora o zakwalifikowaniu się na
webinarium, nie mogą w nim uczestniczyć. Organizator zastrzega sobie
możliwość doboru grupy uczestników (klasyfikacji) m.in. pod kątem
tematyki webinarium, ilości miejsc, etc.
4. Odwołanie i zmiana terminu webinarium
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminów
webinariów.
5. Opłaty
Udział w webinarium jest bezpłatny. Jeżeli uczestnik nie uczestniczy w
webinarium pomimo uprzednio dokonanej rejestracji i nie poinformował
o tym wcześniej Organizatora, uczestnik nie może uczestniczyć w kolejnych
webinariach organizowanych przez Organizatora.
6. Własność intelektualna
1) Z chwilą rejestracji do Webinaru, Organizator udziela uczestnikom
niewyłacznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru,
wyłącznie jednak dla potrzeb własnych uczestników. Uczestnik nie ma
prawa zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru
oraz jakiekolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też
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udzielania dalszych licencji. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób
utrwalać treści i przebiegu Weninarium.
2) Organizator będzie rejestrował podczas Webinariów wypowiedzi i
pytania Uczestników w celu archwizacji i ewentualnego dalszego
udostępniania. Pytania zadane podczas webinaru mogą być
upubliczniane przez Organizatora w celach edukacyjnych, na stronie
www.e-serologia.pl, www.klient.diahem.pl oraz www.diahem.pl.
Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę.
3) Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas
Webinaru poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
lub dane podlegajace jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów
prawa. W przypadku brakiej takiej informacji ze strony uczestnika
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestnika lub
osób trzecich za wykorzystywanie tych informacji w sposób wskazany
w punkcie 6.2 powyżej.
7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników webinariów są przetwarzane zgodnie z
klauzulą informacyjną zamieszczoną w formularzu rejestracyjnym, którą
zapoznają się i przyjmują do wiadomości wszyscy uczestnicy webinarium.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych jest
obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
wzięcia udziału w webinarium.
8. Warunki uczestnictwa
1) Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinaru w sposób zgodny
z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób
trzecich.
2) Osoby, które chcą uczestniczyć w webinarium, a nie mogą skorzystać z
linku rejestracyjnego (nieaktywny), mogą wysłać prośbę do
Organizatora na adres mailowy: akademia@diahem.pl
3) Tylko zarejestrowani i zalogowani podczas webinarium uczestnicy,
mają możliwość wypełnienia testu na zakończenie webinarium, który
warunkuje uzyskanie twardych punktów edukacyjnych.
4) Podczas webinarium mikrofony i kamery, uczestników są wyłączone.
5) Pytania dotyczące tematu webinarium można zadawać na czacie
(wówczas pytanie pojawi się podczas trwania webinarium wraz z
inicjałami imienia i nazwiska, uczestnika zadającego pytanie), chyba że
Prowadzący dopuści inne formy komunikacji.
6) Zabrania
się
przekazywania
osobom
trzecim
(osobom
niezarejestrowanym) linku do webinarium.
Kontakt
E-mail: akademia@diahem.pl
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