
1 
 

REGULAMIN  
„Plenerowego spotkania pacjentów z implantami słuchowymi”, 

16 lipca 2022 r., Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 

1. Organizator 
Organizatorem „Plenerowego spotkania pacjentów z implantami słuchowymi”, dalej 
„Plenerowego spotkania” są: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum 
Słuchu (IFPS ŚCS), ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, nazywany dalej 
„Organizatorem”.  

 
2. Data i miejsce  

Plenerowe spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2022 r. w Światowym Centrum 
Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany 05-830 Nadarzyn, w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatora.  
 

3. Cele 
1) Obchody 30. rocznicy wszczepienia implantu ślimakowego u osoby dorosłej i u 

dziecka w Polsce oraz 20. rocznicy pierwszej na świecie operacji wszczepienia 
implantu ślimakowego w przypadku częściowej głuchoty. 

2) Rozpowszechnianie w społeczeństwie, zwłaszcza w grupie osób z różnymi 
uszkodzeniami słuchu, wiedzy na temat aktualnych możliwości diagnozy, leczenia i 
rehabilitacji narządu słuchu. 

3) Udzielenie porad w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji narządu słuchu przez 
specjalistów Światowego Centrum Słuchu IFPS. 

4) Promowanie najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia ubytków słuchu. 
5) Integracja osób z wszczepionymi implantami słuchowymi, w tym pacjentów IFPS 

ŚCS. 
6) Realizacja działalności społecznej i kulturalnej. 
 

4. Warunki uczestnictwa w Plenerowym spotkaniu 
1) Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego 

formularza dostępnego w języku polskim na stronie internetowej 
https://ifps.org.pl/formularze/spotkanie-pacjentow/ lub za pomocą papierowych 
formularzy wrzucanych do urn ustawionych na terenie IFPS i gromadzonych do dnia 
10 lipca br. 

2) Zgłoszenia Uczestników są przyjmowane w terminie: 1.03.2022 – 10.07.2022. Po 
wyznaczonym terminie elektroniczny formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny. 
Urny zostaną zebrane w dn. 10 lipca br., a dane z papierowych ulotek wykorzystane 
zgodnie z celem przetwarzania i zniszczone od razu po Plenerowym spotkaniu.  

3) Urny są odpowiednio oznaczone, zabezpieczone i ustawione w IFPS w recepcji i 
sekretariacie Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej.  

4) Ulotka zawiera: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, liczbę osób 
towarzyszących, podpis osoby zgłaszającej swój udział w Plenerowym spotkaniu lub 
Rodzica/ Opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich. 

https://ifps.org.pl/formularze/spotkanie-pacjentow/
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5) Zgłoszenie udziału powinno zawierać:  
a) Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki. W przypadku osoby niepełnoletniej – 

imię i nazwisko jej Rodzica/ Opiekuna prawnego. 
b) Numer telefonu Uczestnika/Uczestniczki. W przypadku osoby niepełnoletniej – 

numer telefonu jej Rodzica/ Opiekuna prawnego. 
c) Adres e-mail Uczestnika/Uczestniczki. W przypadku osoby niepełnoletniej – adres 

e-mail jej Rodzica/ Opiekuna prawnego. 
d) Liczbę osób towarzyszących Uczestnikowi/Uczestniczce. 
e) Podpis Uczestnika/Uczestniczki lub jego/jej Rodzica/ Opiekuna prawnego. 
f) Wyrażenie zgody Uczestnika/Uczestniczki na przetwarzanie danych osobowych. W 

przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
wyraża jej Rodzic/ Opiekun prawny. 

6) Do udziału w Plenerowym spotkaniu może się zgłosić każdy, kto się zarejestruje na 
Spotkanie plenerowe – poprzez papierowy formularz zgłoszeniowy lub stronę 
internetową Plenerowego spotkania. 

7) W przypadku osoby niepełnoletniej warunkiem wzięcia przez nią udziału w 
Plenerowym spotkaniu jest zgłoszenie Uczestnika/Uczestniczki przez jego/jej 
Rodzica/ Opiekuna prawnego.  

8) Warunkiem wzięcia udziału w Plenerowym spotkaniu jest akceptacja niniejszego 
regulaminu na stronie Organizatora lub na papierowym formularzu zgłoszenia. 

9) Akceptując niniejszy Regulamin, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik/Uczestniczka 
wydarzenia lub jego/jej Opiekun prawny udziela zezwolenia na utrwalenie oraz 
nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku (i pozostającego pod jego pieczą dziecka) 
przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu z siedzibą w 
Warszawie przy ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, na wszelkich polach 
eksploatacji, w szczególności poprzez: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 
powielanie wykonanych zdjęć, nagrań, obrót egzemplarzami na których utrwalono 
wizerunek oraz rozpowszechnianie wizerunku z uwzględnieniem wszelkich 
dostępnych technik i środków przekazu (w tym za pośrednictwem Internetu), w 
zakresie i celu związanym z realizacją Plenerowego spotkania oraz w celu promocji 
wydarzenia, najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia ubytków słuchu i 
aktywizacji osób z wszczepionymi implantami słuchowymi. Niniejsza zgoda obejmuje 
prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas 
realizacji wydarzenia we wszelkich utworach lub materiałach dokumentujących i 
promujących to wydarzenie, a także w materiałach informacyjnych dotyczących 
działalności naukowej IFPS.  

10) Każdy z Uczestników wydarzenia jest zobowiązany do poinformowania o 
postanowieniach Regulaminu wszystkie osoby, które będą mu towarzyszyły podczas 
Plenerowego spotkania. Decyzja o udziale osób towarzyszących w wydarzeniu jest 
równoznaczna z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 
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5. Ramowy program Plenerowego spotkania (szczegółowy program dostępny będzie po 
15 czerwca br.) 

  9:00 Rejestracja Uczestników 
10:00 Wykłady zespołu Implantów i Percepcji Słuchowej IFPS (sala Atrium). 
11:30 Pokaz filmu „Moja Sonata Księżycowa”, reż. B. Kaczyńska (sala K1) 
12:00 Zbiórka do wspólnego zdjęcia 
12:30 Konsultacje z zespołami Rehabilitacji IFPS oraz Implantów i Percepcji 

Słuchowej IFPS (namioty na terenie Instytutu) 
13:30  Pokaz filmu „Moja Sonata Księżycowa”, reż. B. Kaczyńska (sala K1) 
14:40 Koncert polskich laureatów Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”  
16:00 Zakończenie spotkania 

 
6. Organizator przewiduje podczas Plenerowego spotkania gry i zabawy dla dzieci oraz 

przekąskę 
 
7. Przepisy bezpieczeństwa 

1) Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie Plenerowego spotkania będą 
przebywać na terenie IFPS w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.  

2) Każdy Uczestnik Plenerowego spotkania ma obowiązek stosować się do postanowień 
niniejszego regulaminu. 

3) Odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem i jego bezpieczeństwo ponoszą Rodzice/ 
Opiekunowie prawni lub inni pełnoletni Opiekunowie. Organizator wspiera 
Rodziców. 

4) Uczestnicy Plenerowego spotkania oraz wszystkie inne osoby, które biorą w nim 
udział, zobowiązanie są do zachowywania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych obecnych osób oraz do stosowania się do zaleceń 
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i 
porządku.   

5) Plenerowe spotkanie odbędzie się zgodnie z aktualnymi wymaganiami sanitarno-
epidemiologicznymi. 

 
8. Postanowienia organizacyjne 

1) Plenerowe spotkanie może być odwołane w dowolnym momencie z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. 

2) W przypadku odwołania Plenerowego spotkania z przyczyn niezależnych od 
Organizatora Organizator nie zwraca kosztów udziału w wydarzeniu poniesionych 
przez Uczestników. 

3) Organizator utrwala przebieg Plenerowego spotkania dla celów dokumentacyjnych i 
promujących wydarzenie oraz promocji najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie 
leczenia ubytków słuchu i aktywizacji osób z wszczepionymi implantami słuchowymi. 
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9. Przetwarzanie danych osobowych  

1) Administratorem danych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum 
Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się 
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
realizacją związanych z tym przetwarzaniem praw za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-
mail: iod@ifps.org.pl. 

3) Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz wizerunku 
przetwarzane będą w celu realizacji i udokumentowania „Plenerowego spotkania 
pacjentów z implantami słuchowymi” oraz w celu promocji najnowszych osiągnięć 
medycyny w zakresie leczenia ubytków słuchu i aktywizacji osób z wszczepionymi 
implantami słuchowymi. 

4) Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi wyraźna zgoda 
osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 
2 lit a RODO) oraz niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem 
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) 
RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia 
obowiązków i wykonywania praw w zakresie informacyjnym, dokumentacyjnym i 
promocyjnym związanym z udziałem w „Plenerowym spotkaniu pacjentów z 
implantami słuchowymi”. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 
udziału w wydarzeniu. 

6) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 
profilowaniu). 

7) Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia wydarzenia. 
8) Osobie, której dane dotyczą, przysługuj prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO), 
b) żądania sprostowania danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych (na 

zasadach określonych w art. 16 RODO), 
c) usunięcia danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),  
d) ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),  
e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o 

ile dane przetwarzane są na podstawie zgody,  przy czym wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 
cofnięciem, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach określonych w 
art. 21 RODO), 

g) przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO) tj. do otrzymania  
przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych jej dotyczących, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, 

mailto:iod@ifps.org.pl
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h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

9) Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy związanej z 
obsługą niezbędnej infrastruktury informatycznej i technicznej. 

 

10. Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. Regulamin oraz 
Plenerowe spotkanie podlegają prawu polskiemu. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 
3) Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora. 
4) Wszelkie zapytania dotyczące Plenerowego spotkania należy kierować na adres e-

mail: plenerowespotkanie@ifps.org.pl  
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