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REGULAMIN 

V Konferencji  

„Pracując Psychoanalitycznie z Parami”   

10 kwietnia 2021 r. 
 

1. Postanowienia ogólne   

1. V Konferencja „Pracując Psychoanalitycznie z Parami”  - pt. „Pomiędzy parą a rodziną”, zwana 

w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dn. 10 kwietnia 2021 r. na platformie 

Zoom. 

 

2. Współorganizatorami Konferencji są:  

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zwana dalej SPR 

Bemowo, 

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa, 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zwane dalej PTPP,  

ul. Złota 9/8, 00-019 Warszawa. 

3. Współadministratorami danych osobowych pozyskanych za pomocą zgłoszeń 

internetowych są organizatorzy V Konferencji „Pracując Psychoanalitycznie z Parami” tj.: 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, 

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa, 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej,  

ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa. 

4. Uczestnikami konferencji są osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, spełniające 

wymagania opisane w art. 2 ust. 1 pkt 1)-2) niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: 

www.psychoanalizapary.pl; adres email do kontaktów: kontakt@psychoanalizapary.pl 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

7. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem strony internetowej Konferencji, 

jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także 

zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 

dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.   
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2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa   

1. Warunkiem udziału w konferencji jest:   

1) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji; 

2) Uiszczenie opłaty konferencyjnej. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Ostateczny termin nadsyłania wpłat na Konferencję upływa w dniu 31.03.2021 r.  

4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji.   

5. Uczestnik, który nie dokona opłaty za udział w Konferencji w podanym terminie nie zostanie 

dopuszczony do jej udziału.   

6. Każdy Uczestnik otrzymuje materiały konferencyjne: w formie papierowej jeśli zgłoszenie i 

wpłata nastąpiła do 20 marca 2021, w formie elektronicznej jeśli zgłoszenie i wpłata nastąpiła 

po tym terminie.  

7. W przypadku wycofania się z udziału w Konferencji istnieje możliwość odstąpienia swojego 

miejsca innej osobie lub otrzymania pocztą tradycyjną materiałów konferencyjnych 

(zawierających w szczególności treść wystąpień prelegentów). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów.   

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji w każdym czasie,  

w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz 

państwowych i innych instytucji, klęska żywiołowa, strajki, warunki atmosferyczne).   

 

3. Ceny i warunki płatności 

1. Opłata konferencyjna wynosi w przypadku wpłaty:  

1) Do 28 lutego 2021 r. – 180 zł, 
2) Od 1 marca do 31 marca 2021 r. – 230 zł. 

2. Wpłaty należy dokonać na konto PTPP: 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej 
ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa 
Bank PKO SA I o. w Warszawie: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 
Tytuł przelewu: Konferencja par – imię i nazwisko uczestnika 

3. Faktury są wystawiane i wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku pytań 

w tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem PTPP:  info@ptpp.pl 

4. Opłata konferencyjna jest bezzwrotna.  

5. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie 

internetowej Konferencji.   

mailto:info@ptpp.pl
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4. Materiały konferencyjne 

1. Każdy uczestnik Konferencji otrzyma zestaw materiałów konferencyjnych, zawierających  

w szczególności treść wystąpień prelegentów. 

2. Materiał kliniczny prezentowany podczas Konferencji objęty jest tajemnicą zawodową. Każdy 

uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do wysłuchania części 

klinicznej tj. słuchania jej w słuchawkach lub w zamkniętym pomieszczeniu uniemożliwiającym 

dostęp do prezentowanych treści osobom trzecim.  

5. Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji wobec Organizatorów powinny być zgłaszane 

w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby SPR Bemowo.   

2. Reklamacje uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia Konferencji.   

3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.   

 

6. Ochrona danych osobowych   

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy 
Państwu wymagane prawem informacje. 

1) Współadministratorami danych osobowych związanych ze zgłoszeniem udziału i z 
udziałem w V Konferencji  „Pracując psychoanalitycznie z parami” są: 

•  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy: 

adres:  ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa 
telefon:  22 664 13 42 
mail:  info@spr.bemowo.waw.pl 

• Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej,  

adres:  ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa  
telefon:  22 35 79 252 
mail:  info@ptpp.pl 

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych  
ze zgłoszeniem udziału i udziałem w V Konferencji  „Pracując psychoanalitycznie z parami” 
ze strony: 

• Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy pełni Inspektor 
Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

mail:  iod.bemowo@edukompetencje.pl 

• Polskiego Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej pełni Dział Księgowości: 
mail info@ptpp.pl 
 

mailto:info@spr.bemowo.waw.pl
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3) Dane osobowe osoby zgłaszającej swój udział w Konferencji będą przetwarzane w celu 
rejestracji zgłoszeń na Konferencję, obsługi uczestników w trakcie Konferencji oraz 
przygotowania zaświadczeń uczestnictwa, a także w celu informowania o kolejnych 
edycjach konferencji "Pracując Psychoanalitycznie z Parami", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a, b 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 (tj. odpowiednio: przetwarzanie następuje na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą). 

4) Dostęp do danych osobowych osoby zgłaszającej swój udział w Konferencji wewnątrz 
struktury organizacyjnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m. st. 
Warszawy oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej będą mieć 
wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków zawodowych.  

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika zostaną przekazane w trybie art. 
28 RODO do drukarni w celu przygotowania zaświadczeń uczestnictwa w konferencji – w 
tym celu zostanie zawarte porozumienie z drukarnią, zobowiązujące do usunięcia danych 
osobowych, po wykonaniu usługi. 

W sytuacjach szczególnych, opisanych w przepisach prawa, dane mogą być udostępnione 
podmiotom wskazanym w tych przepisach. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów przez okres niezbędny 
do realizacji celów archiwizacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) lub niezbędny 
do realizacji obowiązków Współadministratorów wynikających z przepisów prawa (m.in. 
rozliczenia księgowe). 

Dane osobowe osób wyrażających zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach 
Konferencji, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  

6) W związku z udziałem w Konferencji, Współadministratorzy mogą przetwarzać  
w szczególności następujące dane: 

a) Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej swój udział w Konferencji (np. imię, 
nazwisko, adres, zamieszkania). 

b) Dane kontaktowe osoby zgłaszającej swój udział Konferencji (np. adres e-mail, nr 
telefonu). 

c) Nr rachunku bankowego i adres osoby opłacającej udział w Konferencji. 

7) Niniejszym informujemy, że Uczestnik Konferencji posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik Konferencji może 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub Współadministratorami  
za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 1) i 2). 
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8) Uczestnik Konferencji posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. 
ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 
przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu, czyli 
uczestnictwo w konferencji oraz obsługa udziału w niej oraz przygotowanie zaświadczeń 
potwierdzających uczestnictwo. 

 

7. Postanowienia końcowe   

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby SPR Bemowo.   

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane  

z Konferencją. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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