
 

 Regulamin definiuje zasady organizacji szkoleń on-line (webinariów) przygotowywanych przez firmę 

Meditrans sp. z.o.o. sp. k. .  

1. Organizatorem kursów online jest Meditrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Kielcach, ul. Podlasie 16 C.  

2.Uczestnikami webinariów są pracownicy sektora dentystycznego: lekarze dentyści, asystentki 

stomatologiczne, higienistki, studenci szkół medycznych, technicy dentystyczni, menagerowie klinik, 

pracownicy recepcji.  

3. Uczestnicy są powiadamiani o webinariach poprzez: informację zamieszczoną na stronie 

internetowej i w social mediach Organizatora (Facebook, Instagram), otrzymanie zaproszenia od 

pracowników Firmy Meditrans sp. z o.o. sp.k., informację telefoniczną, informację zawartą w 

broszurach promocyjnych.  

4. Webinarium jest emitowane przez platformę wskazaną przez Firmę Meditrans sp. z o.o. sp.k. 

5. Pojedyncze webinarium trwa od 20 min do 1,5 h.  

6. Każde szkolenie on-line posiada limit uczestników. O liczbie osób decyduje organizator. Miejsca 

przyznawane są zgodnie z kolejnością zapisów. 

7. Szkolenia on-line występują w formie płatnej lub bezpłatnej. 

8. Podczas zgłoszenia na webinarium, uczestnik jest zobowiązany wypełnić pola obowiązkowe 

formularza rejestracyjnego (Imię i nazwisko, adres e-mail, numer PWZ, zgody RODO). 

9. Webinaria, które mają status darmowych, są bezpłatne tylko w momencie uczestnictwa LIVE i 

wyłącznie dla osób, które znajdują się na oficjalnej liście uczestników. Dostęp do webinarium jest 

jednorazowy. W czasie szkolenia z transmisją LIVE, uczestnicy mogą  zadawać pytania w formie czatu. 

10. Lista nagranych webinariów jest dostępna na stronie internetowej: 

https://meditrans.pl/webinaria/. Warunkiem nabycia nagrania jest jego opłacenie (DotPay lub przelew 

tradycyjny). Nagrane szkolenie stanowi własność Meditrans sp z.o.o. sp. K. i jest utworem w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 

90, poz. 631). Żadna jego/ jej część nie może być rozpowszechniania lub kopiowana w jakikolwiek 

sposób (elektroniczny, mechaniczny, lub inny ) i za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu 

bez pisemnej zgody Meditrans sp z.o.o. sp. K. za wyjątkiem nieodpłatnego korzystania z utworu w 

zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z art. 23 ww. ustawy. 

11. Film wysyłany jest w ciągu 24 h w dniach roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto  firmy 

Meditrans.  

https://meditrans.pl/webinaria/


12. Webinarium, w zależności od programu transferowego jest możliwy do pobrania w określonym 

czasie. Informację o tym, jak długo link będzie aktywny, nabywca webinarium dostaje w formie maila. 

Po wygaśnięciu linka, konieczny jest ponowny zakup webinarium. 

13. Firma Meditrans nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne odtworzenie filmu oraz za 

nieodpowiednie  warunki techniczne związane z uruchomieniem pobranego szkolenia. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy 

dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych danych lub danych niepełnych.  

a) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a zatem w celu podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy 

– udziału w szkoleniu. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, firma, adres e-mail 

i/lub numer telefonu.  

b) Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych  

danych z mocy prawa oraz zewnętrznym dostawcom usług dla Administratora.  

c) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

d) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w szkoleniu.  

15. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej https://meditrans.pl/webinaria/ 

16. Firma Meditrans ma możliwość zmiany regulaminu bez podawania przyczyny. 
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