Regulamin uczestnictwa w X Rajdzie Nowoczesnej Dietetyki
20-24.06.2022, Lublin
§ 1. Zasady Ogólne
1. Definicje.
a) Rajd – X Rajd Nowoczesnej Dietetyki, który odbędzie się w dniach 20-24.06.2022 w formie online,
składający się z 5 szkoleń realizowanych w języku polskim.
b) Organizator lub Sprzedawca – Hermax sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2 lokal 1/1,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 000184822 REGON 110002927, NIP 5640001583, o kapitale zakładowym
w wysokości 2 012 500,00 zł.
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu
rejestracji uczestników na Rajd będąca własnością Organizatora i dostępna pod adresem
https://rajd.kcalmar.com/.
d) Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Rajd.
e) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo
zarejestrowała się na Rajd do dnia 24 czerwca 2022 roku.
f) Webinar – każde z 5 bezpłatnych szkoleń, które odbędą się w terminie Rajdu.
g) Pakiet Rajdowy – płatny, nieobligatoryjny pakiet zawierający:
- I Pakiet Rajdu Nowoczesnej Dietetyki
- Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas X Rajdu;
- Nagrania z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu (dostęp przez 12 miesięcy);
- E-Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu;
- Prezentacje z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu.
- II Pakiet Rajdu Nowoczesnej Dietetyki + pakiet szkoleń
- Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas X Rajdu
- Nagrania z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu (dostęp przez 12 miesięcy);
- E-Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu;
- Prezentacje z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu;
- Pakiet szkoleń z cyklu Instytutu Edukacji Żywieniowego wartości ponad 200 zł:
- Daria Kotek – „Mikrobiota w ciąży. Znaczenie diety, probiotykoterapii
i prebiotykoterapii”;
- Anna Paluch – „Samokontrola pacjenta w procesie redukcji masy ciała — jak może
pomóc dietetyk?”;
- Bartłomiej Pomorski – „Zaburzenia gospodarki żelaza u osób aktywnych fizycznie”.
h) Zawarcie Umowy – moment prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz opcjonalne
dokonanie płatności za wybrany Pakiet Rajdowy.
i) Płatnik – osoba dokonująca opłaty za Pakiet Rajdowy.
j) Konto Dietetyka – konto w serwisie Kcalmar.pro, które umożliwia wgląd do zakupionych szkoleń i
certyfikatów.
k) Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w X Rajdzie Nowoczesnej Dietetyki.
2. Oficjalna strona internetowa Rajdu znajduje się pod adresem https://rajd.kcalmar.com/.
§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Rajdu, a w przypadku wyboru Pakietu Rajdowego
– dodatkowo dokonanie płatności za Pakiet Rajdowy zgodnie z § 4 Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub harmonogramu, z przyczyn od
niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze
strony Organizatora.
3. Liczba Uczestników Rajdu jest ograniczona do 1.000 osób na każdy Webinar. O udziale w każdym z
Webinarów decyduje kolejność dołączenia na wydarzenie w konkretnym dniu.
4. Organizator udostępni Uczestnikowi dane dostępowe do Rajdu wysyłając je na adres poczty
elektronicznej podanej na etapie rejestracji.
5. Wymagania techniczne prawidłowego i pełnego korzystania z Rajdu, które powinien spełniać
komputer (urządzenie), za pośrednictwem którego Uczestnik realizować będzie szkolenie:
• karta dźwiękowa;
• stabilne połączenie z Internetem (prędkości powyżej 10 Mb/s);
• wbudowane głośniki lub słuchawki;
• zalecana przeglądarka internetowa: aktualna wersja Google Chrome lub Mozilla Firefox.
6. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które
utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w Rajdzie (problemy ze sprzętem, za pomocą którego
Uczestnik korzysta z Rajdu oraz jakością połączenia internetowego).
§ 3. Internetowa sprzedaż Pakietów Rajdowych
1. Sprzedaż Pakietów Rajdowych trwa od 9 czerwca do 3 lipca 2022 roku.
2. Sprzedaż Pakietów Rajdowych odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie
https://rajd.kcalmar.com/pakiety_rajdowe/.
3. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie
wymagane pola.
4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim
adres e-mail zostaną wysłane wiadomości będące potwierdzeniem rejestracji na wybrane wydarzenia.
Będą zawierać linki do dołączenia na poszczególne Webinary.
§ 4. Płatności
1. Opłata za Pakiety Rajdowe wynosi: 159 zł brutto dla Pakietu I, 259 zł brutto dla Pakietu II.
2. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności za pomocą „szybkiego przelewu” dostępnego za
pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU.
3. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas
rejestracji adres e-mail w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności wyłącznie po podaniu danych
firmy w formularzu zakupu Pakietu Rajdowego. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, należy
zaznaczyć to w formularzu zamówienia. Niezaznaczanie opcji wyboru faktury VAT uniemożliwia
uzyskanie dokumentu w terminie późniejszym. Płatnik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez
Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
§ 5. Certyfikaty i nagrania
1. Uzyskanie certyfikatów w formie elektronicznej oraz fizycznej, możliwy jest wyłącznie w przypadku
zakupu Pakietu Rajdowego (pakiet I lub II).
2. Przekazanie certyfikatów elektronicznych wraz z nagraniami Webinarów nastąpi w ciągu 30 dni od
daty zakończenia Rajdu.

3. Wysyłka certyfikatów fizycznych wraz z materiałami przekazanymi przez Partnerów wydarzenia
nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia. Przesyłki zostaną nadane wybraną przez
Organizatora firmą kurierską na adres wskazany w formularzu Systemowym.
4. Wysyłka certyfikatów fizycznych możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.
5. Do odbioru certyfikatów elektronicznych wraz z nagraniami Webinarów konieczne jest posiadanie
Konta Dietetyka w programie Kcalmar.pro, które można bezpłatnie założyć pod adresem
https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/. Materiały będą dostępne pod adresem
https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/aplikacja/koszyk/X-Rajd-Nowoczesnej-Dietetyki/ w terminie
do 30 dni od daty zakończenia Rajdu.
6. Nagrania Webinarów zakupione w Pakiecie Rajdowym będą dostępne przez 12 miesięcy od momentu
zamieszczenia ich na platformie Organizatora pod adresem wymienionym w § 5 p. 5.
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników, zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Rajdzie zebrane przez
Organizatora oraz Płatników przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozliczenia Pakietów Rajdowych
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników i Płatników będą: organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy
państwowe, obsługa administracyjna, księgowa i prawna Organizatora.
4. Dane osobowe Uczestników i Płatników będą przechowywane przez okres, w którym mogą powstać
roszczenia wynikające z Regulaminu.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi lub Płatnikowi przysługują
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
- Organizator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) ze względu na fakt, że jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
nie przysługuje Uczestnikowi i Płatnikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora danych
osobowych, przysługuje Uczestnikowi lub Płatnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Uczestnika i Płatnika danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta umowa dotycząca uczestnictwa w Rajdzie.
8. Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników i
Płatników upoważnionym podmiotom, w celu ich przetwarzania i na potrzeby dokonania rozliczeń
udziału w Rajdzie oraz dokonania wysyłki certyfikatów po ich fakultatywnym zakupie.
9. Dane osobowe Uczestników i Płatników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Rajdu
celem kontaktu w sprawie świadczonych przez Organizatora usług.
§ 7. Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały i zasoby związane ze szkoleniem stanowią wyłączną własność Organizatora i
podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Niedopuszczalne jest nagrywanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie treści
przekazywanych w trakcie Rajdu oraz udostępnionych Uczestnikowi materiałów szkoleniowych.
§ 8. Reklamacja usługi szkoleniowej
1. Każdemu Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
Rajdem oraz Pakietem Rajdowym.
2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
reklamacje@kcalmar.com w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia Rajdu w przypadku Rajdu
oraz w terminie 5 dni roboczych w przypadku zakupu Pakietu Rajdowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona
złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 2 lub nie będzie zawierać wszystkich
informacji wymienionych w §8 p. 4.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
• tytuł i termin Rajdu lub nazwę Pakietu Rajdowego, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
• szczegółowy opis problemu;
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres email, telefon
kontaktowy oraz nazwa firmy - jeżeli dotyczy).
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni roboczych od momentu otrzymania jej przez
Organizatora.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W trakcie Rajdu, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń
porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto)
wystąpień prelegentów Rajdu.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik
narusza zapisy Regulaminu Rajdu, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału
w Rajdzie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez
Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Rajd, powinien
niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem:
kontakt@kcalmar.com oraz pod numerami telefonu 782 093 160 lub 783 539 157.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Rajdzie będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Rajdu z przyczyn od niego niezależnych.
7. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie i obowiązują
wszystkich Uczestników.
8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się i
zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
10. Regulamin dostępny jest pod adresem https://rajd.kcalmar.com/wpcontent/uploads/2022/06/regulaminxrnd.pdf.

