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REGULAMIN UDZIAŁU W AKADEMII GMP 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Organizatorem cyklu szkoleniowego Akademia GMP (AGMP) jest Ogólnopolska Sekcja Farmacji 

Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie, ul. 

Długa 16. 

• Cykl szkoleniowy Akademia GMP obejmuje 160 godzin realizowanych w ciągu 10 zjazdów  

piątkowo-sobotnich, dwa razy w miesiącu. 

• Warunkiem zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszenia, 

który znajduje się na stronie internetowej farmacjaprzemyslowa.com.pl. 

• Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego przesłanie jest równoznaczne z zawarciem  

z Organizatorem (tj. z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym) przed podmiot wskazany  

w zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający Umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez 

Organizatora usługi szkoleniowej (AGMP). 

• Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie 

realizacji procedury zgłoszenia. 

• Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje Uczestnika o przyjęciu 

zgłoszenia drogą mailową oraz prześle proformę obejmujące należną kwotę za udział szkoleniu, na 

adres poczty elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu. 

• Organizator kontaktuje się z uczestnikami drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa 

w szkoleniu. Podanie adresu e-mail w treści zgłoszenia jest obligatoryjne i warunkuje skuteczność 

złożonego zgłoszenia. 

II. KOSZTY SZKOLENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI 

• Koszt uczestnictwa 1 osoby w cyklu szkoleniowym wynosi: 11 000,00 zł + VAT (23%), w sumie  

13 530,00 zł. 

• Szkolenia przeprowadzane są w formie hybrydowej (zdalnie on-line i stacjonarnie w siedzibie PTFarm 

w Warszawie). 
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• Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w całym cyklu szkoleń Akademii (20 bloków tematycznych + 

egzamin), catering w dni zjazdów stacjonarnych w siedzibie PTFarm w Warszawie, przy ul. Długiej 16, 

materiały szkoleniowe oraz certyfikaty. 

• Zgłaszającym przysługują następujące rabaty: 

➢ 10% przy zgłoszeniach do dnia 10.12.2022 r., 

➢ 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej firmy, 

➢ 15% dla osób prywatnych. 

Rabaty nie sumują się. 

• Sposób opłaty za uczestnictwo w Akademii: 

➢ jednorazowa wpłata w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, 

➢ wpłaty ratalne: 

• I rata 50 % w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia, 

• II rata 25% do 15.03.2023 r., 

• III rata 25% do 30.04.2023 r. 

• Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed przeprowadzeniem szkolenia na numer rachunku 

bankowego Organizatora, wskazany na fakturze proforma lub fakturze, będącej dokumentem 

potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia Uczestnika. Numer konta bankowego Organizatora: PKO SA PL 

58 1240 1138 1111 0000 0209 5949, tytułem Akademia GMP I edycja. 

• Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, Organizator wystawi stosowną fakturę i prześle ją Uczestnikowi 

listem zwykłym lub za pomocą poczty elektronicznej, o ile Uczestnik wyraził zgodę na przesyłanie faktur 

drogą elektroniczną. 

III. MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

• Materiały szkoleniowe Organizator prześle Uczestnikowi droga elektroniczną, nie później niż na 24 

godziny przed rozpoczęciem bloku tematycznego ARL, na adres mailowy wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

• Wszystkie materiały dydaktyczne przekazane Uczestnikowi w związku ze szkoleniem stanowią utwory 

w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

• Całość majątkowych praw autorskich do tych utworów przysługuje wyłącznie Organizatorowi, 
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• przekazanie ich kopii Uczestnikowi w żadnym wypadku nie oznacza przeniesienia na niego 

tych praw ani udzielenia do nich licencji. Materiały te przeznaczone są wyłącznie do użytku 

osobistego Uczestnika szkolenia. 

• Zabronione jest zwielokrotnianie materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie  

w jakikolwiek sposób, użyczenie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

• Nagrywanie treści wykładów wygłaszanych w ramach szkolenia na jakikolwiek urządzenie 

rejestrujące dźwięk lub obraz jest zakazane. 

IV. WARUNKI REZYGNACJI 

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie później niż 14 dni roboczych przed datą 

rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot ceny wpłaconej na poczet szkolenia w całości. 

• O rezygnacji z Akademii GMP należy poinformować Organizatora nie później niż 14 dni roboczych 

przed planowanym rozpoczęciem cyklu szkoleniowego, przesyłając stosowne oświadczenie na adres  

e-mail Organizatora u.rogozinska@ptfarm.pl. 

• W przypadku rezygnacji z AGMP w terminie późniejszym lub w przypadku nieobecności uczestnika, 

Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za szkolenie, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

• Zamiast osoby zgłoszonej w Akademii może wziąć udział inny pracownik firmy. 

• Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w szkoleniu w terminie wskazanym w punkcie II nie jest 

jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w ARL. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

• Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach działań organizacyjnych, handlowym, oraz 

naukowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO) 

przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne z siedzibą przy ul. Długiej 16, 00-238 Warszawa na 

potrzeby organizacji i realizacji Akademii Rejestracji Leków. 

• Jednocześnie Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, jako Administrator Danych Osobowych 

informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz korzystaniem z praw 

przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  
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w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Długiej 16, 00- 234 Warszawa. tel. : +48 

22-831-15-42 lub na adres mailowy: iodo@ptfarm.pl. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) na potrzeby realizacji szkolenia – do czasu zakończenia jego realizacji, 

b) w celu wykonania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od 

początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie 

zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

c) W pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia żądania 

zaprzestania przetwarzania 

• Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych. 

• Uczestnik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego 

danych osobowych. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności 

na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazany powyżej. 

• Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

• Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi 

uczestnictwo w szkoleniu. 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 

Urszula Rogozińska: 502-473-383 

e-mail: u.rogozinska@ptfarm.pl 
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