
 
 

 

REGULAMIN WYDARZENIA "DZIEŃ PROFILAKTYKI W CENTRUM MEDYCZNYM MEDICOCNEPT" 

19.09.2020 r. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem wydarzenia pod nazwą "Dzień Profilaktyki w Centrum Medycznym Mediconcept 

(„Wydarzenie”) jest Centrum Medyczne Mediconcept sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Krzycka 94, 53-020 Wrocław. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 

1. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 19.09.2020 r. na terenie Centrum Medycznego Mediconcept. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA 

Uczestnikami Wydarzenia mogą być dzieci pod opieką rodziców/opiekunów prawnych i osoby 

pełnoletnie. 

Warunkiem wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach i badaniach  jest uprzednie zapisanie się. 

Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne, za wyjątkiem dodatkowo płatnych badań cytologicznych, 

badań USG lub zakupu usług oferowanych przez Centrum Medyczne Mediconcept w czasie trwania 

wydarzenia. 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas 

Wydarzenia. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie. 

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową  

lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK 

1. Administratorem danych będzie Centrum Medyczne Mediconcept Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  

we Wrocławiu (KRS: 0000708691).  

2. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, 

nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, numer telefonu.  

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych  

w Regulaminie jest dobrowolne. 

4. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich aktualizowania.  

5. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres 

inspektor@mediconcept.pl 
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6. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie 

wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów 

filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, G+, 

Twitter, LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych  

z wydarzeniem.  

7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  

do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe 

ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas 

uczestnictwa w Wydarzeniu. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu 

dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U.  

z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał 

się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje. Niniejszy Regulamin dostępny 

jest dla Uczestników na stronie internetowej www.mediconcept.pl 


