Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
Sopot, 24 października 2018 r.

REGULAMIN
uczestnictwa w szkoleniach w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego
pn. Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka,
realizowanego przez Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach w ramach
zadania pn. „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka”,
realizowanego przez Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-704,
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, zwany w dalszej części Organizatorem.
2. Szkolenia są realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Cel
operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności
fizycznej społeczeństwa, zadanie z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4 c Promowanie inicjatyw
dotyczących prawidłowego żywienia noworodka.
3. Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
4. Szkolenia są adresowane do:


pracowników oddziałów ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych
(oraz komórek organizacyjnych pełniących te funkcje) – położnych, pielęgniarek i
lekarzy ginekologów;



lekarzy, położnych i pielęgniarek POZ i AOS;

zatrudnionych w województwie mazowieckim i łódzkim.
5. W projekcie weźmie udział ok. 1000 uczestników.
6. Szkolenia będą realizowane od listopada do grudnia 2018 r. w województwie łódzkim
oraz mazowieckim.
7. Szczegółowy
harmonogram
szkoleń
znajduje
http://prometriq.pl/opieka_okoloporodowa/.

się

na

stronie

internetowej

8. Koszty dojazdu na szkolenie uczestnicy/uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.
9. Udział w szkoleniu oraz materiały edukacyjne są dla uczestników bezpłatne.
10. Biuro projektu znajduje się w Sopocie 81-704, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15.
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§ 2. Zgłoszenia na szkolenie

1. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez wypełnienie
i wysłanie
elektronicznego
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
http://prometriq.pl/opieka_okoloporodowa/.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza i wysłania go za pomocą strony
internetowej.
3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem: terminu i miejsca
szkolenia w wybranym mieście, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody
na wykorzystanie wizerunku dla celów realizacji i rozliczenia projektu, a także niniejszego
regulaminu.
4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona.
5. Kryteria rekrutacji:
5.1. Wykonywany zawód: położna/lekarz o specjalizacji ginekologiczno-położniczej/lekarz
POZ/pielęgniarka POZ lub AOS.
5.2. Zatrudnienie na terenie województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc na szkolenie zostanie
uwzględnione kryterium dodatkowe: ukończenie kursu e-learningowego „O karmieniu piersią –
szkolenie dla personelu medycznego” opracowanego przez Akademię NFZ.
§ 3. Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia
szkolenia. Należy przesyłać do Organizatora informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail standard@prometriq.pl lub
telefonicznie pod numerem 698 101 798. W informacji należy podać imię i nazwisko oraz
miejsce, którego dotyczy rezygnacja ze szkolenia.
2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu wiadomości do Organizatora.
3. W przypadku wpłynięcia wiadomości elektronicznej do Organizatora w dniu wolnym od pracy,
za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub
w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
5. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego
z uczestników.
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§ 4. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie
w obiekcie wskazanym w harmonogramie szkoleń.
2. Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych.
3. Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach tj. 8 godzin dydaktycznych. W planie
godzinowym uwzględniona jest przerwa kawowa i obiadowa, które zapewnia Organizator.
4. Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę
zdobytą podczas szkolenia.
5. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma certyfikat
potwierdzający udział w szkoleniu.
6. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.
7. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych
i certyfikatów.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z 25.05.2018).
2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania
ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
swojego wizerunku przez Organizatora.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Prometriq Akademia Zarządzania Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot.
5. Z administratorem danych można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej:
iod@prometriq.pl lub stacjonarnej: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., 81-704 Sopot,
ul. Bohaterów Monte Cassino 15.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji
udostępnionych przez Organizatora produktów lub usług, w tym projektów szkoleniowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, lecz jedynie na potrzeby
archiwum kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust.1
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pkt. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016)).
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych każdy
posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
9. Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom
Organizatora oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być też przekazane operatorom
pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji ich usług.
10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też poddane zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne
z obowiązującymi przepisami.
12. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia
projektu, którego dotyczą o ile przepisy prawa lub umowy z instytucjami finansującymi projekt
nie będą stanowiły inaczej.
13. Organizator nie sprzedaje danych osobowych i nie przetwarza ich w innych celach niż
przewidziane przepisami prawa. Zakres w jakim przetwarzane są dane osobowe jest minimalny
i niezbędny do realizacji szkolenia.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.
2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej projektu
http://prometriq.pl/opieka_okoloporodowa/.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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