
 
 

Regulamin sprzedaz y 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r.): 

Podmiotem zarządzającym stroną https://headandneck.conrego.pl/  jest Polskie Towarzystwo 

Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866 Poznań, NIP: 778 14 22 313, REGON: 634630836 

Biuro Obsługi Klienta: Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866 

Poznań, tel: +48 61 88 50 929; fax: +48 61 88 50 910; e-mail: kinga.lunitz@wco.pl 

 Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w wykładach naukowych, lunch i przerwy 

kawowe, program oraz inne materiały konferencyjne 

 Przewiduje się następującą możliwość zwrotu kosztów w razie rezygnacji z usługi 

konferencyjnej 

1. Do dnia 15.10.2021 – 80% wniesionej opłaty 

2. Do dnia 15.11.2021 – 50% wniesionej opłaty 

3. Po 15.11.2021 – 0% - nie przewiduje się możliwości zwrotu wniesionej opłaty 

Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni o dni zgłoszenia rezygnacji z usługi 

konferencyjnej, przelewem na podany przez zgłaszającego rachunek bankowy. 

 Reklamacje można składać w formie pisemnej, drogą mailową: kinga.lunitz@wco.pl lub 

pocztą: Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866 Poznań. 

Termin rozpatrzenia reklamacji: 14 dni.  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z 

siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15. We wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail daneosobowe@wco.pl Dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu rozpatrzenia 

przesłanej korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 

warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Dane będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do rozpatrzenia przesłanej korespondencji oraz przez okres ustalony zgodnie z 

przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Z uwagi na konieczność 

wypełnienia celu przetwarzania, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
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przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT, a także 

innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Posiada 

Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia 

przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

    

 

 Terminy rejestracji i cennik 
Wczesna rejestracja 

do 30.11.2021 

Późna rejestracja 

od 01.12.2021 

Lekarz specjalista 100 PLN 250 PLN 

Lekarz w trakcie specjalizacji 100 PLN  0 PLN 250 PLN 

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto, sprzedaż zwolniona z podatku vat.  

 

Formy płatności: 

1. Przelew na konto:  

mBank 

ODDZIAŁ POZNAŃ 

ul. Półwiejska 42 

61-888 Poznań 

SWIFT:  BREXPLPWMBK 

PL 11114011240000270055001007 (PLN) 

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za 

pośrednictwem Dotpay.pl 

 

https://companynet.mbank.pl/mt/process.jsp

