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REGULAMIN 
 

13. MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO ACUVUE EYE HEALTH ADVISOR 
24 – 25 MARCA 2023 R. 

 
 
Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia przez Organizatora 
usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony Internetowej, w szczególności warunki i 
zasady zakładania i prowadzenia Konta umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Strony 
Internetowej, w tym zgłaszanie przez Uczestnika uczestnictwa w Konferencji oraz udział w 
Konferencji w formie on-line. Regulamin stanowi integralną część Umów. 
 
 
 
I. Definicje 

 
Użyte w Regulaminie pojęcia zostały zdefiniowane w następujący sposób: 

 
1. „Konferencja” - 13. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe ACUVUE Eye Health Advisor 

– konferencja edukacyjna skierowana do Uczestników, tj. wyłącznie lekarzy okulistów, 
optometrystów, ortoptystów, optyków okularowych oraz studentów optometrii lub 
kierunków pokrewnych. 

2. Uczestnik –  lekarz okulista, optometrysta, ortoptysta, optyk okularowy lub student 
optometrii lub kierunków pokrewnych który zawarł Umowę o udział w Konferencji na 
warunkach określonych Regulaminem. 

3. Kierownik Naukowy – osoba sprawująca nadzór merytoryczny nad Konferencją.  
4. ORGANIZATOR/ADMINISTRATOR Konferencji – firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa. Spółka zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467, REGON: 006934330. 

5. REALIZATOR Konferencji – firma White Solution sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 
Traugutta 5/4, 90-106 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443796, NIP: 
7811881995, REGON: 302294960. 

6. Strona Internetowa - strona www dostępna pod adresem www.aeha.pl 
7. Formularz – formularz rejestracji („Formularz Rejestracji”) dostępny na Stronie 

Internetowej umożliwiający założenie przez Uczestnika Konta na Stronie Internetowej oraz 
umożliwiający Uczestnikowi zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem 
Konta.  

8. Konto - indywidualne konto w systemie teleinformatycznym Johnson&Johnson Vision Care 
(tj. kontro na Stronie Internetowej), do którego Uczestnik ma dostęp za pomocą 
indywidualnego loginu oraz hasła, umożliwiające zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za 
pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, zwarcie Umowy o udział w Konferencji oraz 
wzięcie udziału w Konferencji w formie on-line. 
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9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowa zawarta na 
odległość zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem na zasadach określonych w 
Regulaminie, której przedmiotem jest: 
a) założenie i prowadzenie Konta („Umowa o założenie i prowadzenie Konta”); 

udział w Konferencji („Umowa o udział w Konferencji”). 
 

II. Postanowienia ogólne oraz warunki techniczne korzystania ze Strony Internetowej 
 

1. Konferencja odbędzie się w formie mieszanej, tj. stacjonarnie w Warszawie w dniach 23-25 
marca 2023 r. oraz on-line w formie transmisji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
Strony Internetowej. W Konferencji prowadzonej w formie online mogą wziąć udział 
Uczestnicy, którzy założyli Konto oraz zawarli Umowę o udział w Konferencji wybierając 
udział w Konferencji w formie online.  

2. Konferencja nie jest skierowana do konsumentów (tj. do osób innych niż profesjonaliści 
medyczni bądź studenci kierunków medycznych) i Organizator nie przewiduje możliwości 
założenia Konta ani zgłoszenia udziału w Konferencji przez konsumenta.  

3. Organizatorem Konferencji  jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa. 

4. Nadzór merytoryczny nad Konferencją  sprawuje Kierownik Naukowy.  
5. Przeglądanie Strony Internetowej, założenie Konta, zgłoszenie udziału Uczestnika w 

Konferencji oraz udział w Konferencji w formie on-line wymaga korzystania z urządzenia 
elektronicznego (laptop, komputer stacjonarny lub inne urządzenie umożliwiające 
przeglądanie Strony Internetowej) oraz aktywnego połączenia z Internetem.  

6. Warunkiem założenia Konta oraz zgłoszenia udziału Uczestnika w Konferencji, jak również 
samego udziału w Konferencji, jest uprzednia akceptacja Regulaminu.  

7. Miejscem przeprowadzenia Konferencji w tyrbie stacjonarnymjest DoubleTree by Hilton 
Hotel and Conference Centre Warsaw, mieszczącym się przy ulicy  Skalnicowej 21, 04-797 
Warszawa w Warszawie. Konferencja udostępniana będzie również w formie on-line za 
pośrednictwem sieci internetowej w okresie od 24 do 25 marca 2023 r. na Stronie 
Internetowej dla Uczestników, którzy założyli Konto i zawarli Umowę o udział w Konferencji 
poprzez wypełnienie Formularza właściwego dla udziału w Konferencji w formie online. . 

8. Konferencja składa się z wykładów oraz warsztatów edukacyjnych zatwierdzone przez 
kierownika naukowego.   

9. Językami obowiązującymi podczas Konferencji są: język polski oraz język angielski. 
10. Każdy z wykładów posiada swój tytuł. 
11. Harmonogram Konferencji dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce Program. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Konferencji. 

Informacja o zmianie harmonogramu Konferencji wraz ze zmienionym harmonogramem 
będzie publikowana na Stronie Internetowej w zakładce Program. 

 
III. Założenie Konta oraz Uczestnictwo w Konferencji  

 
1. Założenie Konta jest bezpłatne. Konto może założyć wyłącznie Uczestnik. Każdy Uczestnik 

może założyć tylko jedno Konto.  
2. W celu założenia Konta oraz zawarcia Umów, Uczestnik wypełnia i wysyła do Organizatora 

Formularz dostępny na Stronie Internetowej. W trakcie wypełniania Formularza Uczestnik 
dokonuje wyboru formy uczestnictwa – stacjonarnie bądź on-line. Uczestnik może dokonać 
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wyboru tylko jednej opcji uczestnictwa w Konferencji: stacjonarnej lub on-line. 
3. Formularz stanowi ofertę Organizatora skierowaną do Uczestnika w przedmiocie zawarcia 

Umowy. Wypełniając Formularz, Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących 
danych oznaczonych gwiazdką:  

A) imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, wykonywany zawód oraz, w 
przypadku Uczestników będących lekarzami – numer PWZ. 

B) dodatkowo – w przypadku Uczestników biorących udział w Konferencji w formie 
stacjonarnej i zatrudnionych w placówce ochrony zdrowia lub salonie optycznym– 
adres e-mail pracodawcy. 

Niepodanie danych oznaczonych gwiazdką uniemożliwi założenie Konta, a tym samym 
udział w Konferencji.  

4. Do wysłania Formularza i zakończenia procedury zakładania Konta na Stronie Internetowej 
niezbędna jest: 

a.  akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją o 
zasadach przetwarzania danych osobowych. 

b. ustanowienie hasła Uczestnika do Konta; 
c. złożenie oświadczenia dotyczącego zatrudnienia w placówce ochrony zdrowia 

lub w salonie optycznym(dotyczy Uczestników biorących udział w konferencji w 
trybie stacjonarnym). 

d. złożenia oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów (dotyczy Uczestników 
biorących udział w konferencji w trybie stacjonarnym). 

5. Przedstawienie informacji dotyczących uczelni, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej 
drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia Umowy ani do 
zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji. 

6. Wysłanie Formularza do Organizatora stanowi przyjęcie oferty Organizatora na zawarcie 
Umowy. Po zawarciu Umowy Organizator przesyła na adres e-mail podany przez 
Uczestnika potwierdzenie założenia Konta. 

7. Uczestnik zobowiązany jest należycie zabezpieczyć swój login i hasło do Konta przed 
nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych 
obciążają Uczestnika.  

8. W celu uniknięcia lub zminimalizowania zagrożeń istniejących w sieci Internet Organizator 
zaleca: 

a) korzystanie przez Uczestnika z oprogramowania antywirusowego lub systemów 
zabezpieczeń internetowych dedykowanych urządzeniom elektronicznym; 

b) bieżące dokonywanie przez Uczestnika aktualizacji oprogramowania urządzenia 
elektronicznego. 

9. Konto Uczestnika nie może zostać przeniesione na inną osobę. Uczestnik nie może również 
udostępniać swojego Konta osobom trzecim. 

10. Uczestnik może skierować do Organizatora zapytania związane z Kontem, w szczególności 
z jego aktywacją i działaniem. W tym celu Uczestnik może wysłać zapytanie e-mail na adres 
kontakt@aeha.info.  

11. Umowa o złożenie i prowadzenie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. 
12. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę o założenie i prowadzenie Konta w każdej chwili bez 

podawania jakiekolwiek przyczyny. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie 
złożone pisemnie na adres Organizatora podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-
mail: kontakt@aeha.info. Wypowiedzenie Umowy o założenie i prowadzenie Konta 
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następuje z chwilą złożenia oświadczenia. Uczestnik może również wypowiedzieć Umowę 
o założenie i prowadzenie Konta poprzez dokonanie czynności niezbędnych do usunięcia 
Konta i kliknięcie w opcję „Usuń Konto” znajdującą się na Koncie. 

13. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o założenie i prowadzenie Konta 
w każdej chwili bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

14. Za pośrednictwem Konta Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Konferencji. 
15. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.  
16. Po wysłaniu przez Uczestnika Formularza bez nieuzasadnionego opóźnienia Organizator 

wyśle na adres e-mail Uczestnika potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji. Z 
chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w 
Konferencji dochodzi do zawarcia Umowy o udział w Konferencji na warunkach 
określonych Regulaminem. 

17. Umowa o udział w Konferencji zostaje zawarta na czas jej realizacji.  
18. W ramach Umowy o udział w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do osobistego udziału 

w Konferencji. Uczestnik nie może dokonać cesji prawa do udziału w Konferencji na 
jakąkolwiek osobę trzecią. 

19. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konferencji Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 
W szczególności Organizator nie zapewnia Uczestnikowi zwrotu kosztów transportu do i z 
Konferencji, kosztów wyżywienia lub kosztów noclegu.  

20. W ramach Umowy o udział w Konferencji Organizator umożliwi Uczestnikowi (a) dostęp do 
transmisji video z Konferencji w czasie rzeczywistym (w przypadku Uczestników, którzy 
wybrali udział w Konferencji w formie online), (b) (b) przesyłanie materiałów związanych z 
Konferencją przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej do Uczestników. 

21. Organizator może odwołać Konferencję w każdej chwili bez podawania przyczyny. W takim 
przypadku Umowa o udział w Konferencji zostaje rozwiązana bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w chwili powiadomienia Uczestnika o odwołaniu Konferencji. 

22. W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przepisami obowiązującego prawa, Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o 
założenie i prowadzenie Konta oraz Umowy o udział w Konferencji.  

23. W zakresie dopuszczalnym przepisami obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi 
ponadto odpowiedzialności za: 
a) podanie przez Uczestnika podczas wypełniania i składania Formularza Rejestracyjnego 

oraz Formularza Zgłoszeniowego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, 
niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych; 

b) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich 
w związku z uczestnictwem w Konferencji; 

c) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie loginu lub hasła do Konta; 
d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony Internetowej lub jej 

niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora, lub które 
nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Organizator nie był w stanie zapobiec; 

e) jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestnika postanowień 
Regulaminu; 

f) jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem Konferencji, zmianę jej dat lub zmianą 
harmonogramu Konferencji. 

24. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Strony Internetowej dostarczanie przez Uczestnika 
treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób 
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trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i 
obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie.  

25. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie na Stronie 
Internetowej. W przypadku umieszczania przez Uczestnika na Stronie Internetowej treści 
zabronionych prawem lub Regulaminem, Organizator upoważniony jest do ich usunięcia, a 
także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy o założenie i prowadzenie Konta lub 
Umowy o udział w Konferencji.  

26. Strona Internetowa ani jakikolwiek jej element nie może być wykorzystywany przez 
Uczestnika w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub 
części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub 
wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

27. Organizator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Strony Internetowej oraz 
zapobiec przerwom w jej dostępności, które mogą być spowodowane czynnikami 
wewnętrznymi związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami 
zewnętrznymi, na które Organizator nie ma wpływu. 

 
V. Cele Konferencji  

 
1. Celem wydarzenia jest kształcenie profesjonalistów mających w swojej pracy zawodowej 

styczność z doborem soczewek kontaktowych i/lub wyrażających chęć 
poszerzenie/zdobycia wiedzy   w zakresie doboru i dopasowania miękkich soczewek 
kontaktowych ACUVUE® zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie. 

 
 
 
VI. Rezygnacja z udziału w Konferencji  

 
W przypadku podjęcia przez Uczestnika decyzji o rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o chęci rezygnacji, 
przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@aeha.info z 
dopiskiem “Rezygnacja z udziału w Konferencji AEHA 2023” lub korzystając z formularza 
kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, do dnia 17.03.2023 r. 
 
VII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej 

przebieg dla celów streamingowych, dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.  
2. W chwili wysłania Formularza Zgłoszeniowego umożliwiającego udział stacjonarny 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora lub przez podmioty 
upoważnione przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, z 
wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie Konferencji, w tym na jego obróbkę, 
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji lub w 
celach promocji lub reklamy Organizatora. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że 
fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, 
w tym przede wszystkim na Stronie internetowej Konferencji pod adresem www.aeha.pl 
oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, 

mailto:kontakt@aeha.info
http://www.aeha.pl/
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Instagram itp.  
 

VIII. Postępowanie reklamacyjne 
 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Konta oraz Strony Internetowej mogą być 

zgłaszane przez na adres e-mail: kontakt@aeha.info 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres e-

mail podany podczas rejestracji oraz dokładny zgłaszanej reklamacji. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3-osobową 

Komisję powołaną przez Organizatora (dalej jako „Komisja”).   
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w formie, w jakiej zgłoszono 

reklamację (wiadomość e-mailem) na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od 
daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub w inny przysługujący mu 
sposób. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika opisane są w Polityce Prywatności 
dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Polityka Prywatności. Polityka Prywatności 
stanowi integralną część Regulaminu. 

2. Uczestnik Konferencji w trybie stacjonarnym potwierdza poprzez podpis złożony na liście 
obecności w dniu Konferencji, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego 
wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści 
pkt. VII.2 Regulaminu.  

3. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej. Organizator udostępnia nieodpłatnie 
Regulamin Uczestnikowi za pośrednictwem Strony Internetowej przed zawarciem Umowy 
o założenie i prowadzenie Konta, w sposób gwarantujący zapoznanie się z Regulaminem, 
jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji w przypadku 
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, a także do zmiany formy Konferencji. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

6. Regulamin dotyczy Umów zawartych z Uczestnikiem w chwili jego obowiązywania. 
7. Regulamin może być zmieniony przez Organizatora z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 
8. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu Umowy mającej charakter ciągły (np. 

Umowy o założenie i prowadzenie Konta) zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli 
zostały został przez niego zaakceptowany lub jeżeli został prawidłowo powiadomiony o 
zmianie i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
powiadomienia (wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wysyłkę oświadczenia 
Uczestnika w sposób opisany w punkcie VI Regulaminu) 

9. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. 
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10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego Ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektronicznych. 

11. Żadna ze tron Umowy nie będzie prowadzić działań niezgodnych z przepisami 
antykorupcyjnymi (lokalnymi i innymi, zwanymi łącznie „Przepisami Antykorupcyjnymi”), 
które mogą dotyczyć jednej lub obu Stron Umowy. Bez względu na wszelkie postanowienia 
przeciwne zawarte w niniejszej Umowie żadna ze Stron nie może dokonywać płatności, 
oferować ani przekazywać żadnych korzyści majątkowych lub osobistych urzędnikom 
państwowym, pracownikom administracji rządowej, przedstawicielom partii politycznych 
lub kandydatom na stanowiska polityczne, lub innym stronom trzecim związanym z 
transakcją w sposób naruszający Przepisy Antykorupcyjne. 

 
Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2023 r. 
 
 


