
REGULAMIN WYDARZENIA „CIĄŻA I PLANOWANIE CIĄŻY 
A PADACZKA – DZIEŃ OTWARTY W NEUROSPHERZE”

(dalej: Regulamin)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.	 Dzień	Otwarty	w	Neurospherze	(dalej:	Wydarzenie)	organizowany	jest	w	celu	
	 promocji	zdrowia	-	umożliwienia	kobietom	w	ciąży	i	planującym	ciążę	
	 zwiększenia	kontroli	nad	czynnikami	warunkującymi	stan	zdrowia	i	promowania	
	 indywidualnych	czynników	sprzyjających	zdrowiu.
2.	 Regulamin	określa	warunki	uczestnictwa	i	zasady	organizacyjne	obowiązujące	
	 w	związku	z	Wydarzeniem.	
3.	 Uczestniczki	zobowiązane	są	do	zapoznania	się	z	Regulaminem.	
4.	 Udział	w	Wydarzeniu	jest	równoznaczny	z	akceptacją	Regulaminu.
5.	 Organizatorem	Wydarzenia	jest	Neurosphera	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	przy	
	 ul.	Wiertniczej	133	w	Warszawie	(dalej:	Organizator).
6.	 Wydarzenie	odbywać	się	będzie	w	dniu	27	maja	2022	r.
7.	 Wydarzenie	skierowane	jest	do	kobiet	zmagających	się	z	padaczką,	które	są	
	 w	ciąży	lub	ją	planują	(dalej:	Uczestniczki).
8.	 Wydarzenie	polega	na	spotkaniach	Uczestniczek	z	lekarzem	specjalistą	
	 neurologii	(dalej:	Spotkania).
9.	 Podczas	Spotkań	nie	są	udzielane	świadczenia	zdrowotne.	W	szczególności,	
	 Spotkania	nie	obejmują:	stawiania	diagnozy,	leczenia,	wystawiania	recept,	
	 zwolnień	czy	zaświadczeń.

§ 2. Zasady udziału w Wydarzeniu

1.	 Osoby	zainteresowane	udziałem	w	Wydarzeniu	zobowiązane	są	do	dokonania	
	 zgłoszenia	przez	rejestrację	pod	nr	tel	+48	609	463	191.
2.	 Warunkiem	udziału	w	Wydarzeniu	jest	rejestracja	Uczestniczki	w	systemie	
	 Neuroterminal	-	portalu	pacjenta	Neurosphera,	dokonywana	przez	
	 Organizatora	podczas	procesu	rejestracji.
3.	 Na	potrzeby	rejestracji	Uczestniczka	podaje	dane	identyfikacyjne,	adres	
	 zamieszkania,	nr	telefonu	i	adres	email.
4.	 Po	dokonaniu	rejestracji,	Uczestniczka	otrzymuje	dostęp	do	systemu	Neuroterminal		
	 –	portalu	pacjenta	Neurosphera,	do	którego	wprowadzić	może	dodatkowe	dane.		 	
	 Wprowadzenie	dodatkowych	danych	do	systemu	Neuroterminal	nie	jest	konieczne		 	
	 dla	udziału	w	Wydarzeniu.	W	wypadku	korzystania	z	systemu	Neuroterminal,	w	tym	 
	 –	 wprowadzania	 w	 systemie	 dodatkowych	 danych,	 zasady	 korzystania	 z	 systemu	 
	 i	zasady	przetwarzania	danych	osobowych	regulują	regulaminy	i	polityki	przyjęte	dla		
	 użytkowników	systemu	Neuroterminal.	



5.	 Spotkania	Uczestniczek	z	lekarzem	odbywają	się	online	w	formie	wideorozmowy	w		
	 komunikatorze	Google	Meet,	lub	stacjonarnie	w	siedzibie	Organizatora	przy			  
	 ul.	Wiertniczej	133	w	Warszawie.
6.	 Spotkania	 są	 nieodpłatne.	 Organizator	 nie	 ponosi	 ani	 nie	 refunduje	 kosztów	 
	 dojazdu	ani	pobytu	Uczestniczek.
7.	 Liczba	Uczestniczek	Wydarzenia	jest	ograniczona,	decyduje	kolejność	zgłoszeń.
8.	 Umowa	udziału	Uczestniczki	w	Wydarzeniu	nie	wiąże	się	z	powstaniem	jakichkolwiek	 
	 dodatkowych	roszczeń	między	stronami,	poza	wyraźnie	wynikającymi	z	niniejszego			
 Regulaminu.
9.	 Uczestniczki	 są	 zobowiązane	 do	 przestrzegania	 zasad	 bezpieczeństwa,	 przepisów	 
	 BHP	 i	 p.	 poż.	 obowiązujących	 na	 terenie	 obiektu,	 w	 którym	 organizowane	 jest	 
	 Wydarzenie	oraz	stosowania	się	w	tym	zakresie	do	poleceń	Organizatora.	
10.	 Organizator	 nie	 odpowiada	 za	 zdarzenia	 wynikające	 z	 nieprzestrzegania	 przez	 
	 Uczestniczki	Regulaminu,	przepisów	BHP	i	p.	poż.	lub	nie	stosowania	się	do	zaleceń			
	 Organizatora.	
11.	 Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 rzeczy	 pozostawione	 lub	 zgubione	 
	 na	terenie	Wydarzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe

1.	 Organizator	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	Regulaminu,	w	szczególności	z	powodu 
	 zmiany	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa	i	konieczności	dostosowania		
	 Regulaminu	do	tej	zmiany.	Zmiana	regulaminu	wejdzie	w	życie	z	chwilą	jego	
	 publikacji	na	stronie	internetowej	www.neurosphera.pl.
2.	 Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	odwołania	Wydarzenia,	zmiany	jego	formuły	 
	 i	 harmonogramu.	 O	 odwołaniu	 wydarzenia	 Organizator	 poinformuje	 na	 stronie	 
	 internetowej	 www.neurosphera.pl.	 Organizator	 nie	 będzie	 wobec	 Uczestniczek	 
	 zobowiązany	 do	 żadnej	 rekompensaty	 lub	 odszkodowania	 z	 tego	 tytułu,	 ani	 do	 
	 zwrotu	kosztów	poniesionych	celem	uczestnictwa	w	Wydarzeniu.
3.	 W	 sprawach	 nieuregulowanych	 postanowieniami	 regulaminu,	 zastosowanie	 mają	 
	 przepisy	powszechnie	obowiązującego	prawa	oraz	Regulamin	organizacyjny	podmio	
	 tu	leczniczego	Neurosphera	Sp.	z	o.o.,	dostępny	na	stronie	internetowej	
	 www.neurosphera.pl.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1.	 Administratorem	Państwa	danych	Osobowych	w	rozumieniu	przepisów	
	 Rozporządzenia	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	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych,	dalej	jako	„RODO”)	 
	 jest	Neurosphera	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Warszawie	przy	ul.	Wiertniczej	133	
	 (02-952	 Warszawa),	 wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 



	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.st.	 Warszawy	 w	 Warszawie,	 
	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	 
	 KRS	 0000880321,	 REGON:	 38802740300000,	NIP:	 9512513486,	 dalej	 „Neurosphera”,	 
	 z	którym	można	się	skontaktować	pod	adresem	e-mail:	biuro@neurosphera.pl.	
2.	 Neurosphera	wyznaczyła	inspektora	ochrony	danych	w	osobie:	pana	Michała	
	 Zajdowicza,	adres	e-mail:	rodo@neurosphera.pl.	
3.	 Neurosphera	przetwarza	Państwa	dane	osobowe:	
a.	 w	celu	nawiązania	i	realizacji	umowy	udziału	w	Wydarzeniu	lub	do	podjęcia	działań	
	 na	państwa	żądanie	przed	zawarciem	umowy	(art.	6	ust.	1	lit.	b	RODO);
b.	 w	celu	zapewniania	ciągłości	działania	i	bezpieczeństwa	danych,	obsługi
	 zgłoszeń,	serwisowania	sprzętu	i	systemów	teleinformatycznych	–	na	
	 podstawie	prawnie	uzasadnionego	interesu	administratora	(art.	6	ust.	1	lit.	f	RODO);
c.	 w	 celu	 wykonania	 obowiązków	 wynikających	 z	 przepisów	 prawa	 -	 na	 podstawie	 
	 obowiązków	prawnych	Neurosphera	określonych	w	przepisach	prawa	powszechnie 
	 obowiązującego	(art.	6	ust.	1	lit.	c	RODO);	
d.	 w	celu	zapewnienia	rozliczalności	przetwarzania	danych	osobowych	(w	tym	
	 wykazania,	 że	 dane	 osobowe	 są	 przetwarzane	 zgodnie	 z	 zasadami	 dotyczącymi	 
	 przetwarzania	danych	osobowych,	o	których	mowa	w	art.	5	RODO)	–	na	podstawie	 
	 obowiązków	prawnych	Neurosphera	określonych	w	RODO	(art.	6	ust.	1	lit.	c	RODO);	
e.	 w	celu	marketingu	usług	Neurosphera	(w	tym	przesyłania	informacji,	prezentacji,	
	 wiadomości	oraz	spersonalizowanych	ofert)	–	na	podstawie	prawnie	uzasadnionego	 
	 interesu	administratora	(art.	6	ust.	1	lit.	f	RODO);	
f.	 w	 celu	 dochodzenia	 roszczeń	 i	 obrony	 praw	 związanych	 z	 prowadzoną	 przez	 
	 Neurosphera	 działalnością	 gospodarczą	 –	 na	 podstawie	 prawnie	 uzasadnionego	 
	 interesu	Neurosphera,	jakim	jest	dochodzenie	roszczeń	i	obrona	jej	praw	(art.	6	ust.	 
	 1	lit.	f	RODO).	
4.	 Podanie	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne.	 Brak	 podania	 danych	 osobowych	 
	 uniemożliwi	udział	w	Wydarzeniu.
5.	 Dane	osobowe	będą	przechowywane	przez	Neurosphera	przez	następujące	okresy:	
a.	 przetwarzanie	w	 celu	 nawiązania	 i	 realizacji	 umowy	 udziału	w	Wydarzeniu	 lub	 do	 
	 podjęcia	 działań	 na	 Państwa	 żądanie	 przed	 zawarciem	 umowy,	 a	 także	 w	 celu	 
	 zapewniania	ciągłości	działania	i	bezpieczeństwa	danych,	obsługi	zgłoszeń,	
	 serwisowania	sprzętu	i	systemów	teleinformatycznych	–	do	czasu	usunięcia	
	 przez	Uczestniczkę	konta	w	systemie	Neuroterminal,	nie	wcześniej	niż	do	
	 czasu	przedawnienia	roszczeń	zwiazanych	z	Wydarzeniem;
b.	 przetwarzanie	w	celu	wykonania	obowiązków	wynikających	z	przepisów	prawa	–	dane	 
	 osobowe	będą	przechowywane	przez	czas	oznaczony	w	przepisach	prawa	
	 powszechnie	obowiązującego;	
c.	 przetwarzanie	w	celu	zapewnienia	rozliczalności	przetwarzania	danych	osobowych	–	 
	 dane	osobowe	będą	przechowywane	przez	czas	realizacji	usług,	przy	czym	nie	\
	 dłużej	niż	do	czasu	przedawnienia	roszczeń;	
d.	 w	 celu	marketingu	 usług	 Neurosphera	 (w	 tym	 przesyłania	 informacji,	 prezentacji,	 
	 wiadomości	oraz	spersonalizowanych	ofert)	-	dane	osobowe	będą	przechowywane	 



	 przez	okres	przedawnienia	roszczeń	wynikający	z	odpowiednich	przepisów	prawa;	
e.	 dochodzenia	roszczeń	i	obrony	praw	związanych	z	prowadzoną	przez	Neurosphera	 
	 działalnością	 gospodarczą	 -	 dane	 osobowe	 będą	 przechowywane	 przez	 okres	 
	 przedawnienia	roszczeń	wynikający	z	odpowiednich	przepisów	prawa.	
6.	 Państwa	 dane	 osobowe	 mogą	 być	 udostępniane	 następującym	 kategoriom	 
	 odbiorców:	
a.	 dostawcom	usług	dla	Neurosphera,	zapewniającym	odpowiednie	rozwiązania	
	 techniczne	oraz	organizacyjne	(np.	podmiotom	zapewniającym	serwis	systemów	
	 IT	i	oprogramowania,	w	tym	Neuroterminal	S.A.	oraz	podmiotom	świadczącym	usługi	 
	 podatkowo-księgowe,	usługi	bankowe	lub	usługi	prawne);	
b.	 podmiotom	uprawnionym	na	podstawie	przepisów	prawa.	
7.	 Dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	przez	Neurosphera	poza	Europejski	Obszar	 
	 Gospodarczy,	do	państw	trzecich	lub	organizacji	międzynarodowych.	
8.	 Dane	osobowe	przetwarzane	przez	Neurosphera	będą	poddawane	
	 zautomatyzowanemu	podejmowaniu	decyzji,	w	tym	o	profilowaniu.	
9.	 Każda	osoba,	której	Dane	osobowe	są	przetwarzane	ma	prawo	do:	
a.	 żądania	dostępu	do	danych	osobowych	jej	dotyczących;	
b.	 żądania	ich	sprostowania;	
c.	 żądania	ich	usunięcia;	
d.	 żądania	ich	ograniczenia	przetwarzania;	
e.	 wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych	osobowych	w	przypadku	
	 przetwarzania	danych	osobowych	w	oparciu	o	prawnie	uzasadniony	interes;	
f.	 żądania	przeniesienia	danych	osobowych.	
10.	 Każdej	osobie	przysługuje	prawo	do	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego,
	 tj.	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych	w	Warszawie,	w	związku	
	 z	przetwarzaniem	jej	danych	osobowych	przez	Neurosphera.


