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Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu 
1. Szkolenia pod tytułem „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”, zwane dalej 

Szkoleniem, które odbędą się w terminach: 16-17 listopada 2018 roku, 7-8 grudnia 2018r. 
oraz 14-15 grudnia 2018 r. w Warszawie obejmują zakres wytycznych KRF do udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. 

2. Organizatorem Szkolenia jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów zarejestrowana w Warszawie 
(00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, NIP 701-065-15-76, REGON 366272350, zwana w dalszej 
części Organizatorem. 

3. Uczestnikami Szkolenia mogą być osoby, będące członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 
które dokonały rejestracji.  

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 
Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. 

5. Oficjalna strona internetowa Szkolenia znajduje się pod adresem https://kif.info.pl/szkolenia/ 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas 
rejestracji na Szkolenie celem powiadamiania uczestników Szkolenia o zmianach programu 
imprezy, Regulaminu, a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Uczestnika, również w 
celach promocyjnych. 

7. Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. 
8. Rejestracja trwa od 05 listopada 2018 roku do wyczerpania puli miejsc. 
9. Po wyczerpaniu puli miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. 
10. Rejestracja odbywa się wyłącznie online na stronie https://kif.info.pl/szkolenia/ 
11. Zarejestrowanie się upoważnia do udziału w Szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc. O 

dostępności miejsc na Szkolenie w systemie rejestracji decyduje kolejność rejestracji. 
12. Program Szkolenia znajduje się na stronie na stronie https://kif.info.pl/szkolenia/ 
13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Szkolenia. 
14. O ewentualnym odrzuceniu rezerwacji z powodu braku miejsc Uczestnik zostanie 

poinformowany wiadomością e-mail. 
15. Rejestracja jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane drogą mailową na 

adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała 
rejestracji w ramach puli dostępnych miejsc w ramach danego terminu szkolenia, nazywana 
jest dalej „Uczestnikiem Szkolenia”. 

16. Udział w Szkoleniu dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny. 
17. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji 

Szkolenia znajdują się w dołączonej do niniejszego Regulaminu klauzuli obowiązku 
informacyjnego. 
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  

  

Skróty   

  
     RODO – Rozporządzenie 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.  

  

Administrator danych 

osobowych  

  
      Administratorem danych osób zgłaszających się oraz Uczestników Szkolenia 

jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. 
Nowogrodzkiej 31, adres korespondencyjny: pl. S. Małachowskiego 2, 00-066 
Warszawa, dalej ,,KIF’’.   

  

     
Kontakt        we 
wszelkich 
kwestiach  

dotyczących  
ochrony danych 

osobowych   
  

     Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych mogą być zgłaszane 

za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie 

internetowej KIF lub do naszego Inspektora Ochrony Danych pani Katarzyny 

Pisarzewskiej pod adresem e-mail: iod@kif.info.pl.   

      Zakres oraz cel  
przetwarzanych 

danych 

osobowych  

  
      Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś członkiem Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów i umożliwiamy Ci zgłoszenie się do organizowanego przez nas 
bezpłatnego szkolenia pod tytułem ,,Badanie i dokumentacja medyczna w 
fizjoterapii’’, które odbędzie się we wskazanych w Regulaminie terminach. W 
celu rejestracji do Szkolenia niezbędne jest podanie następujących danych 
osobowych: imię, nazwisko, numer PWZ oraz potwierdzony adres e-mail.    

  
      Jako administrator danych osobowych mamy prawo zatrzymać Twoje dane 

również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną 
działalność lub obrony przed nimi.   

  
      Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.   
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Profilowanie   

  
      Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych o Tobie informacji 

jesteśmy uprawnieni do tworzenia profili preferencji szczególnych 
zainteresowań członków KIF, których dane osobowe znajdują się w naszych 
bazach. W oparciu o to dostosowujemy nasze komunikaty i treści, jakie możesz 
od nas otrzymywać – tak, abyś otrzymywał je wedle swoich zainteresowań. 
Każdorazowo działanie to odbywa się wraz z ingerencją człowieka (nie w 
sposób automatyczny). Pamiętaj, że możliwość niepodlegania automatycznym 
decyzjom w tym zakresie jest Twoim podstawowym uprawnieniem, z którego 
możesz skorzystać w każdej chwili.  

  

          
Podanie danych 

osobowych  

    Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednak niezbędne dla         

umożliwienia Ci dokonania prawidłowego zarejestrowania się na organizowane         

przez KIF Szkolenie. Niepodanie lub niewłaściwe wskazanie danych osobowych   

dobrowolnie czy  
obowiązkowo?  

    skutkować będzie uniemożliwieniem właściwej rejestracji zgłoszenia.  

  
     Czas przez jaki 

przetwarzamy  
Twoje dane 

osobowe?   

  
     Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia 

Twojego zgłoszenia do organizowanego Szkolenia, jego realizację a także dla 
celów rozliczeniowych. Pamiętaj, że KIF przetwarza Twoje dane osobowe 
również w ramach Twojego członkostwa.   

  
      Po wygaśnięciu wyżej wskazanych celów dane będą przetwarzane również przez 

okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tego tytułu 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.   

  
      Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane 

anonimizacji.  

  

       Informacja o 

przysługujących Ci 

prawach   

  
      Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, 

możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec KIF 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia 
danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes UODO korespondując 
na wskazany poniżej adres:   

  
     Urząd Ochrony Danych Osobowych       
ul. Stawki 2   
     00 - 193 Warszawa  

  
      Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych 

osobowych zgłaszane były przez Ciebie bezpośrednio do naszego Inspektora 
Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w niniejszym obowiązku 
informacyjnym.  

  

  

  

  


