REGULAMIN KURSÓW I INNYCH ZDARZEŃ EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH
W CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA LEKARZY W RAMACH
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Centrum Medycyny Sportowej z dnia 19.10.2018r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin kursów medycznych prowadzonych w Centrum Medycyny Sportowej dla lekarzy w
ramach doskonalenia zawodowego zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z
informacji i kursów medycznych oraz innych zdarzeń edukacyjnych, w tym w zakresie wymiany
wiedzy oraz praktycznego podnoszenia jej poziomu organizowanych przez Centrum Medycyny
Sportowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, oraz określa prawa i obowiązki ich
uczestników.
§2
1. Kursy i inne zdarzenia edukacyjne są adresowane do lekarzy oraz prowadzone w Centrum
Szkoleniowym Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o.
2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza
potwierdzone przez właściwą okręgową izbę lekarską lub wojskową izbę lekarską lub student(ka)
wydziału lekarskiego szkoły wyższej, za okazaniem zaświadczenia odpowiedniej Uczelni.
§3
1. CMS organizuje kursy i inne zdarzenia edukacyjne o określonej tematyce w ramach
opracowanego programu.
2. Na cykl kształcenia w danej tematyce, o którym mowa w ust. 1 składać się każdorazowo będą:
1) prezentacje teoretyczne realizowane przez doświadczoną kadrę medyczną;
2) warsztaty praktyczne umożliwiające utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę
przypadków klinicznych podczas pracy samodzielnej na konsolach diagnostycznych
wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie „Inteli Space Portal” oraz wspólną
analizę przypadków klinicznych i/lub nabycie i utrwalenie umiejętności praktycznych w
zakresie badań USG;
3) wymiana doświadczeń pomiędzy radiologami a lekarzami innych specjalności zajmujących
się danym obszarem wiedzy medycznej;
4) test końcowy umożliwiający weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności.
3. CMS zapewnia jego uczestnikom niezbędny sprzęt, niezbędne oprogramowanie, doświadczoną
kadrę, pacjentów oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed utratą i
dostępem osób nieuprawnionych.
4. Nad jakością kursów lub innych zdarzeń edukacyjnych czuwa powołana w CMS Rada
Programowa złożona z osób o ugruntowanym doświadczeniu zawodowym i autorytecie. Skład
Rady Programowej podaje się do wiadomości uczestników kursów lub innych zdarzeń
edukacyjnych.
5. Nad formą organizacyjną kursów i innych zdarzeń edukacyjnych czuwa powołany w CMS
Komitet Organizacyjny.

ZASADY UCZESTNICTWA
§4
1. Uczestnictwo w kursach i innych zdarzeniach edukacyjnych jest odpłatne.
2. Opłaty są pobierane za cykl kursów lub inne zdarzenia edukacyjne w danej tematyce, przed ich
rozpoczęciem.
3. Wysokość opłaty jest każdorazowo ustalana przez CMS przed zamieszczeniem informacji o cyklu
kursów lub innych zdarzeniach edukacyjnych.
§5
1. Uczestnictwo w kursach lub innych zdarzeniach edukacyjnych jest uzależnione od rejestracji
Uczestnika.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zgodnie z jego
wymogami.
3. Wypełniając formularz, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu
szkoleń i kursów edukacyjnych dla lekarzy, prowadzonych w Centrum Medycyny Sportowej w
Centrum Szkoleniowym Diagnostyki Obrazowej CMS, akceptuje jego treść a nadto wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób i dla celów określonych niniejszym
Regulaminem.
4. Każdy Uczestnik może zarejestrować się na dany cykl szkoleń tylko raz.
§6
1. Opłaty wnoszone są za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, którego numer jest podany
w formularzu albo inną przyjętą formą płatności.
2. Udział w kursach lub innych zdarzeniach edukacyjnych CMS dokumentuje w indeksie
prowadzonym dla każdego Uczestnika oraz wystawia mu zaświadczenie w formie papierowej
oraz elektronicznej, przesyłanej pocztą elektroniczną.
§7
1. Udostępnione Uczestnikowi materiały szkoleniowe – teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne
są chronione prawem autorskim.
2. Uczestnik otrzymuje jedną kopię materiału, wyłącznie dla jego potrzeb i w celu jego archiwizacji.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie,
drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody autora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§8
1.

Zgłaszając się do uczestnictwa w kursie lub innym zdarzeniu edukacyjnym, Uczestnicy wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym, w tym: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr prawa wykonywania
zawodu, specjalizację, przez CMS Sp. o.o., która jest administratorem ich danych osobowych,
w celu prowadzenia kursu lub innego zdarzenia edukacyjnego.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane 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.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez CMS, w celu realizacji zadań i zobowiązań
w ramach kursów lub innych zdarzeń edukacyjnych. Dane Uczestników nie będą przekazywane
organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit) a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
Dane osobowe mogą być udostępnione osobom wskazanym przez Uczestnika, organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom trzecim będącym podwykonawcami usług świadczonych przez CMS, podmiotom upoważnionym na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań kursów lub innych
zdarzeń edukacyjnych oraz przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w nich.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w
uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. Oferta programowa w ramach kursów lub innych zdarzeń edukacyjnych jest sukcesywnie
zamieszczana na stronie www.szkolenia.cms.waw.pl.
2. Powiadomienie o nowościach w katalogu kursów następuje bezpłatnie.
3. Otrzymywanie informacji o nowościach w katalogu wymaga użycia funkcji Subskrypcja i
podania danych Uczestnika.
§ 10
1. CMS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie poprzez ich
publikację na stronie kursów lub innych zdarzeń edukacyjnych.
2. Wprowadzone przez CMS zmiany nie obejmują postanowień dotyczących ochrony danych
osobowych.

