Regulamin organizacyjny
wydarzenia 3 Wirtualne Targi Farmaceutyczne
25-28.05.2022 r.
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Postanowienia Ogólne
Organizatorem wydarzenia pod nazwą „3 Wirtualne Targi Farmaceutyczne” (dalej: „Wydarzenie”) jest
Farmacore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rakowieckiej 65/67, 50-422 Wrocław, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000908523, o kapitale zakładowym w wysokości 7 803 700,00 zł w całości opłaconym, REGON:
022273732, będąca płatnikiem VAT o numerze NIP: 8992747774 (dalej: „Organizator”).
Wydarzenie pod nazwą „3 Wirtualne Targi Farmaceutyczne” jest wydarzeniem zamkniętym, kierowanym
do osób uprawnionych do wystawiania recept, a także osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
lub z nim związanych (dalej: „Uczestnik”).
Wystawcą może być wyłącznie Przedsiębiorca, będący Producentem lub Dostawcą produktów
leczniczych oraz innych produktów, który prezentuje i oferuje te produkty na Wydarzeniu oraz
zaakceptował niniejszy Regulamin i wykonał wszystkie warunki uczestnictwa w Wydarzeniu (dalej:
„Wystawca”).
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu
internetowego, zlokalizowanego pod adresem https://farmacol.webexpo.pl/, na rzecz Wystawców
i Uczestników końcowych sieci Internet, odwiedzających serwis.
Serwis internetowy zlokalizowany pod adresem https://farmacol.webexpo.pl/ nie jest sklepem
internetowym i nie udostępnia funkcjonalności składania zamówień na produkty z oferty targowej.
Serwis ten stanowi internetową platformę do prezentacji oferty targowej produktów Wystawców
na rzecz Uczestników.

§2
Termin i miejsce
Wydarzenie odbywać się będzie w dniach: 25-28.05.2022 r. na stronie internetowej:
https://farmacol.webexpo.pl/ w trybie online za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość. Strona wydarzenia zostanie udostępniona Uczestnikom i Wystawcom poprzez panel
logowaniaw dniu 25.08.2022 r. o godz.: 08:00 i zdezaktywowana w dniu 28.05.2022 r. o godz.: 18:00.
§3
Zasady odpowiedzialności
1. Wszelkie materiały komunikacyjne i reklamowe prezentowane przez Wystawców w trakcie Wydarzenia
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa Farmaceutycznego.
2. Wystawcy są wyłącznie i w pełni odpowiedzialni za treści prezentowane na wirtualnym stoisku targowym.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia materiałów komunikacyjnych i reklamowych
otrzymanych od Wystawców w przypadku, jeśli w jego ocenie naruszają one obowiązujące przepisy
prawa.
4. Wszelkie materiały dodatkowe, materiały po edycji graficznej lub inne materiały, które Wystawca
chciałby zamieścić na wirtualnym stoisku targowym powinny zostać dostarczone do Organizatora nie
później niż 30.04.2022 r.
5. Organizator może gromadzić i udostępniać informacje na temat przebiegu Wydarzenia lub zachowania
poszczególnych uczestników Wydarzenia w celu przygotowania danych statystycznych o Wydarzeniu.
6. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne powstałe na stronie https://farmacol.webexpo.pl/
podczas trwania Wydarzenia.
7. Organizator może odmówić wstępu na stronę https://farmacol.webexpo.pl/ w przypadku wystąpienia
problemów technicznych od niego niezależnych.
8. Organizator nie odpowiada za konsekwencje prawne poniesione przez Wystawców i Uczestników,
a związane z niestosowaniem się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie oraz do zasad
określonych właściwymi przepisami prawa.
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§4
Postanowienia końcowe
Udział w Wydarzeniu i przystąpienie do rejestracji do Wydarzenia na stronie
https://farmacol.webexpo.pl/ są jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
Rejestracja do wydarzania o której mowa w §4 pkt. 1 odbywać się będzie również za pośrednictwem
strony www.targifarmacol.com.pl;
Podanie danych Uczestnika do rejestracji oraz uczestnictwo w wydarzeniu 3 Wirtualne Targi
Farmaceutyczne jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową uczestnictwa w Wydarzeniu.
Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń i komunikatów Organizatora, które mogą
pojawić się w trakcie trwania Wydarzenia.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie się warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.
Wystawca i Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Organizator nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich
w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie
14 dni od daty jej otrzymania na adres e-mail: e-targi@farmacol.com.pl. Decyzja Organizatora w zakresie
reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Regulamin dostępny jest na stronie Wydarzenia: http://targifarmacol.com.pl/ oraz
https://farmacol.webexpo.pl .
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§5
Klauzula informacyjna RODO –przetwarzanie danych kontaktowych
Administratorem Pani/Pana danych jest Farmacore Sp. z o.o. kontakt: rodo@farmacol.com.pl, kontakt
do Inspektora ochrony danych: inspektor@farmacol.com.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapisu,
kontaktu i uczestnictwa w realizacji Wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Dane będą
przetwarzane przez okres realizacji Wydarzenia z zachowaniem terminów archiwizacji lub wycofania zgody
na uczestnictwo w Wydarzeniu. Podanie danych jest obligatoryjne. Odmowa podania wiąże się
z niemożliwością wzięcia udziału w Wydarzeniu. Dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom w celu
przeprowadzenia procesu rejestracji i logowania do targów na podstawie zawartych umów oraz spółkom
wchodzącym w skład grupy w zakresie organizacji targów https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/ .
Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody oraz prawo skargi do UODO.
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