Regulamin kont portalu SzkolaRadiologii.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku i jest zgodny z ustawową o ochronie
danych osobowych (RODO).
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.SzkolaRadiologii.pl i związane z tym
informacje porządkowe.
2. Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin i zaakceptować jego
treść.
3. Do korzystania z konta w portalu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet
II. Definicje
O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące
znaczenie:
Regulamin - niniejszy regulamin
Portal www.SzkolaRadiologii.pl – system kont obsługujących opłacanie składek członkowskich
PLTR oraz obsługę udziału lekarzy w kursach organizowanych w ramach Szkoły Radiologii
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Portal obsługiwany jest technicznie przez Firmę PROTEO Michał Prokop z siedzibą w Kielcach ul.
Grochowa 31/49, 25-606 Kielce, NIP: 959-175-13-45, email: kontakt@proteo.pro.
Firma PROTEO jest upoważniona do wypełniania powyższych czynności przez Polskie Lekarskie
Towarzystwo Radiologiczne z siedzibą w Warszawie 02-004 ul. Chałubińskiego 5, zarejestrowane
w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123362, NIP: 52621-99-985, REGON 000810427.
Użytkownik – klient portalu SzkolaRadiologii.pl, osoba fizyczna, która prawidłowo wypełniła
formularz zamówienia Usługi na stronie internetowej SzkołaRadiologii.pl i zaakceptowała
postanowienia niniejszego Regulaminu.
Usługa konta portalu SzkolaRadiologii.pl - w dalszej części zwana także „Usługą" - polegająca na
założeniu, utrzymywaniu na serwerze SzkolaRadiologii.pl konta Użytkownika, umożliwienie
Użytkownikowi opłacanie składek PLTR oraz zgłoszeń do udziału w kursach organizowanych przez
Szkołę Radiologii PLTR. Usługa jest bezpłatna.
Moduł zarządzania usługami - dostępne na stronach Portalu SzkolaRadiologii.pl narzędzie,
umożliwiające zarządzanie Usługą. Moduł zarządzania usługami umożliwia w szczególności
wypełnienie lub korektę Danych identyfikacyjnych.
Dane identyfikujące - dane Użytkownika, pozwalające poprawnie przeprowadzić obsługę konta
Użytkownika. Dane identyfikujące obejmują dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres email, numer prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny, adres kontaktowy, telefon
kontaktowy, przynależność do oddziału i sekcji PLTR, numer PESEL osób będących w trakcie
specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej), dane konfiguracyjne.

§ 1 Procedura uruchomienia Usługi
1. Uruchomienie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie:
www.SzkolaRadiologii.pl
Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, należy wprowadzić wymagane dane i postępować zgodnie z
wyświetlanymi komunikatami. Uruchomienie Usługi ma miejsce w momencie pierwszej udanej
autentykacji (logowania) Użytkownika do Usługi.
2. W procesie uruchomienia Usługi Użytkownik oświadcza, że:
a.
podane dane osobowe są z godne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych
upoważnia administratora portalu www.SzkolaRadiologii.pl do zaprzestania świadczenia
Usługi, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej możliwości i wyznaczeniu mu
odpowiedniego terminu w celu usunięcia ww. nieprawidłowości.
b.

zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

c.
podane w formularzu Dane identyfikujące zamówienia nie naruszają praw osób
trzecich, obowiązujących przepisów ani dobrych obyczajów.
d.
przyjmuje do wiadomości, że www.SzkolaRadiologii.pl przetwarzać będzie jego dane
podane w procedurze zakładania konta i realizacji Usługi.
e.
wyraża zgodę na przekazywanie danych (imię i nazwisko, adres e-mail)
Przewodniczącemu Oddziału terenowego PLTR, do którego Użytkownik zadeklarował
przynależność.
f.
wyraża zgodę na przekazywanie danych (imię i nazwisko, adres e-mail)
Przewodniczącemu Sekcji PLTR, do której Użytkownik zadeklarował przynależność.
g.
wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany adres e-mail przez PLTR i serwis
www.polradiologia.org informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działalnością
Towarzystwa (bieżących informacji, zaproszeń, aktualności itp.).
h.
wyraża zgodę na przekazywanie danych do przelewy24.pl niezbędnych do
prawidłowej realizacji płatności składki członkowskiej PLTR.
i.
wyraża zgodę na przekazywanie do Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego (CMKP) danych wymaganych przepisami prawa w ramach kształcenia
lekarzy w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej; dotyczy kursów
organizowanych przez Szkołę Radiologii PLTR, z zachowaniem względów bezpieczeństwa
danych.
§ 2. Tryb działania Usługi
1. Usługa jest uruchamiana po pierwszej skutecznej autentykacji (logowaniu). Użytkownik
zobowiązany jest do uzupełnienia szczegółowych danych indentyfikacyjnych umożliwiających
prawidłową realizację funkcji opłacania składki PLTR.
2. Użytkownik w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od umowy o
świadczenie Usługi konta w portalu www.SzkolaRadiologii.pl w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o świadczenie Usługi tj. zarejestrowania się do Usługi.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Sekretariat Zarządu
Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (aktualny adres dostępny jest na
stronie http://www.polradiologia.org/informacje/wladze,99.html), bądź mailowo na adres
kontakt@proteo.pro, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie
przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego. Oświadczenie takie będzie
skutkować usunięciem konta z bazy portalu SzkolaRadiologii.pl wraz ze wszystkimi informacjami w
nim zawartymi oraz w we wszystkich kopiach archiwalnych.
4. Utrata prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie
świadczenia usługi (tj. zalogował się do Usługi po dokonaniu rejestracji i aktywacji) przed upływem
terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia
przez SzkolaRadiologii.pl
5. Użytkownik ma prawo do wnioskowania o zamknięcie/usunięcie konta poprzez złożone
pisemnie na adres: Sekretariat Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego
(aktualny
adres
dostępny
jest
na
stronie
http://www.polradiologia.org/informacje/wladze, 99.html), bądź mailowo na adres
kontakt@proteo.pro, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie
przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego. Oświadczenie takie będzie
skutkować usunięciem konta z bazy portalu SzkolaRadiologii.pl wraz ze wszystkimi informacjami w
nim zawartymi oraz w we wszystkich kopiach archiwalnych.
§3. Zobowiązania portalu SzkolaRadiologii.pl
1. SzkolaRadiologii.pl dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób stały,
nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
2. Portal SzkolaRadiologii.pl chroniony jest certyfikatem bezpieczeństwa SSL (szyfrowanie
połączenia) oraz jest monitorowany przez administratora pod kątem bezpieczeństwa danych.
Producent certyfikatu bezpieczeństwa oraz administrator bezpieczeństwa dokładają wszelkich
starań, aby zapewnić najwyższą skuteczność ochrony portalu SzkolaRadiologii.pl jednak ze
względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów działanie zabezpieczające ochronę danych
nie gwarantują wyłapywania wszystkich zagrożeń.
3. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do Usług lub ich
części, SzkolaRadiologii.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Użytkowników na
stronie www.SzkolaRadiologii.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.
4.

SzkolaRadiologii.pl zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania systemu usług elektronicznych kont portalu SzkolaRadiologii.pl w celu
jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co
najmniej na 12 godzin przed planowanym wyłączeniem;
b. sporadycznych, krótkich przerw natury technicznej w dostępie do Usługi;
c. wysyłania na adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usługi, wiadomości
informujących o bieżących działaniach portalu SzkolaRadiologii.pl, serwisu Polradiologia.org,
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, istotnych informacji związanych z
funkcjonowaniem społeczności radiologicznej w Polsce;

d. usunięcia Konta Użytkownika wraz z zawartością w wyniku wniosku, o którym mowa w §2
pkt.3, pkt.5. Jednocześnie Administrator danych informuje, że w takiej sytuacji nie będzie
możliwe wnioskowanie przez byłego Użytkownika o zaświadczenie o członkostwie w Polskim
Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym, wydania kopii certyfikatów potwierdzających udział
w kursach organizowanych przez Szkołę Radiologii PLTR oraz wszystkich dostępnych w portalu
materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do:
a. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów, praw osób trzecich,
Regulaminu oraz dobrych obyczajów;
b. rezygnacji z Usługi w każdym momencie, niezwłocznie i bez ograniczeń.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania
konta założonego w ramach Usługi jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie
technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość
konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.
3. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami,
Regulaminem;
b. wykorzystania konta założonego w ramach Usługi zgodnie z zasadami etykiety sieciowej
(etykiety Użytkowników Internetu);
c. nie podejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników;
d. nie działania na szkodę innych Użytkowników;
§ 5. Dane osobowe
1. SzkolaRadiologii.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie
uruchamiania Usługi w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Użytkownikiem w oparciu o
treść niniejszego Regulaminu.
Podanie ww. danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji
Usługi.
2. W procedurze uruchomienia Usługi i w trakcie korzystania z Usługi Użytkownik może udzielić
dodatkowo SzkolaRadiologii.pl zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany
w §1 pkt.2. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści
indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Użytkownika. Podanie danych i udzielenie zgód
w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie jest dobrowolne.
3. Administratorem danych jest Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Pełne dane
Administratora:
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne z siedzibą w Warszawie 02-004 ul. Chałubińskiego 5,
zarejestrowana w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000123362, NIP: 526-21-99-985, REGON 000810427

Administratorem bezpieczeństwa danych jest firma Firma PROTEO Michał Prokop, ul. Grochowa
31/49, 25-606 Kielce, NIP: 959-175-13-45, email: kontakt@proteo.pro
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej są zgody
wymienione w §1 pkt.2
Dane uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą w celu określonym w treści zgody;
pozostałe dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Dane mogą być udostępnione
wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Dane uzyskane na
podstawie zgody będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody; dane przetwarzane w
celu realizacji umowy - przez czas realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej
wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). Użytkownik ma prawo do
cofnięcia zgody w każdym momencie. Użytkownik ma również prawo żądania od administratora
dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku
prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
5. Działania Użytkownika skutkujące utratą przez portal SzkolaRadiologii.pl prawa do
przetwarzania danych, o których mowa w pkt.1 mogą uniemożliwić realizację usługi przez portal.
SzkolaRadiologii.pl umowy dotyczącej Usługi.

