
Regulamin e-learningu pt.: Leczenie menopauzalnego zespołu 
moczowo-płciowego 

§1. Postanowienia ogólne  

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług szkoleniowych 
świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem 
www. eduginekolog.pl oraz  prawa i obowiązki Uczestników, i Organizatora e-
learningu. 
1.2.E-learning to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi. 
1.3. Organizatorem e-learningu jest firma VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 266430, posługującą się numerem 
NIP: 583-28-39-187,  REGON: 192972553, 
1.4.E-learning, odbywa się w terminie oraz formie wskazanej przez Organizatora, 
przy czym z przyczyn leżących po stronie Organizatora w/w właściwości mogą być 
zmienione, do dnia rozpoczęcia e-learningu. 
1.5. Uczestnikami e-learningu mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące 
obrót produktami leczniczymi, inne osoby związane zawodowo z tematyką e-
learningu oraz przedstawiciele sponsorów (dalej: Uczestnicy). 
1.6. W ramach e-learningu mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, 
edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. 
Dokładny plan e-learningu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 
1.7. Każdy Uczestnik, który ukończy wszystkie etapy e-learningu i udzieli 
poprawnych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań zawartych we wszystkich testach 
odpowiedzi i prześle na adres mailowy zespolmenopauzalny@viamedica.pl 
wiadomość z 5 indywidualnymi kodami wraz z wynikami testów otrzyma certyfikat 
uczestnictwa w e-learningu z punktami edukacyjnymi, zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską. 
1.8. Udział w e-learningu jest bezpłatny dla Uczestników. 
1.9. Po wypełnieniu każdego testu uczestnik otrzymuje indywidualny kod. Pierwsze 
50 osób, które uzyska 70% poprawnych odpowiedzi i prześle na adres mailowy 
zespolmenopauzalny@viamedica.pl wiadomość z 5 indywidualnymi kodami wraz z 
wynikami testów otrzyma drukowany egzemplarz czasopisma „Ginekologia i 
perinatologia praktyczna” pod red. prof. dr hab. n. med. Piotra Sieroszewskiego.  
1.10 Organizator zastrzega, że materiały szkoleniowe udostępnione w trakcie 
szkoleń są objęte ochroną prawa autorskiego. Uczestnik ma prawo do korzystania z 
nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, 
zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych 
materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. 
1.11 Przystąpienie do e-learningu jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 



§2. Rejestracja uczestnictwa w e-learningu 

2.1. W celu wzięcia udziału w e-learningu Uczestnik ma obowiązek dokonania 
rejestracji na konto w serwisie eduginekolog.pl za pomocą systemu do rejestracji 
MedKey. Rejestracja przez system MedKey na stronie eduginekolog.pl jest 
warunkiem uczestnictwa w e-learningu. 
2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w e-learningu za pośrednictwem 
Serwisu Internetowego e-learningu rozpoczyna w dniu wskazanym przez 
Organizatora.  
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub 
nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w e-
learningu. 
2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej e-
learningu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 
przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych 
między Uczestnikiem a Organizatorem. 
2.6. Uczestnik otrzyma certyfikat, zawierający uzyskane punkty edukacyjne – 
definiowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 
rok (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1923) w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku 
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, tylko w przypadku wzięcia 
udziału we wszystkich etapach kursu oraz udzielenia poprawnych odpowiedzi na co 
najmniej 70% pytań zawartych w testach.  
2.7. Użytkownikom, którzy nie ukończyli e-learningu lub nie uzyskali 70% 
prawidłowych odpowiedzi w teście, nie przysługuje zaświadczenie, ani punkty 
edukacyjne. 
2.8. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji 
dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików 
cookies. 

 

§3. Rezygnacja z udziału w e-learningu 

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w e-learningu w dowolnym 
momencie.   

§4. Reklamacje 

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników e-learningu wobec Organizatora powinny być 
zgłaszane na adres mailowy zespolmenopauzalny@viamedica.pl 
4.2. Reklamacje Uczestników e-learningu mogą być zgłaszane nie później niż w 
terminie 3 dni od dnia zakończenia e-learningu. 
4.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
4.4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym 
niż14 dni od zgłoszenia reklamacji. 
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  spowodowane 
po stronie Użytkownika korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z e-
learningu, w tym za utratę danych, opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane 
nieprawidłową transmisją, lub przerwami w świadczeniu usług. 
4.6.Organizator zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i 
ryzyko Uczestnika 



 

§5. Dane osobowe 

5.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,rozporządzenie”) 
informujemy, że: 
5.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) jest VM 
Media sp. z o.o. VM Group sp.k. (80–180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 73). 
5.1.2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych 
osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.1.3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochrona.danych@viamedica.pl 
5.2. Pani/Pana dane osobowe: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i 
realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia 
prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów 
oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji 
przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym 
także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania 
innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa. 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą one przetwarzane w celu wykonywania 
marketingu bezpośredniego, 
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie 
udzielonej przez Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane 
w celu przesyłania informacji handlowych. 
5.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w 
szczególności spółki z Grupy Via Medica oraz przez inne podmioty świadczące dla 
Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, 
biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis 
sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są 
gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania 
Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją 
zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy. 
5.4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na 
adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych 
podany w pkt. 3 
5.5. Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest 
Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez 
Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych 
przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym 
możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-
mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia 
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sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez 
Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż 
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które 
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności 
lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
5.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez 
administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla 
przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został 
uwzględniony w trybie określony w pkt. 7. 
5.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych 
osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 
5.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji 
zamówienia/umowy. 

§6. Postanowienia końcowe 

6.1. W przypadku, gdy e-learning nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie 
od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o ty uczestników droga 
mailowa 
6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w e-learningu będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 
Serwisu Internetowego e-learningu. 
6.5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w 
życie od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego e-learningu. Przy 
czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu 
obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika. 
6.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia 
uczestnictwa w e-learningu i obowiązują wszystkich Uczestników. 


