
Zarządzenie Nr 10/22/IX 

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 

z dnia 23 listopada 2022 r.   

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ogólnego wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych 

przez Naczelną Izbę Lekarską 

 

 

Działając na podstawie art. 6 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), w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym 

wizerunku,  zgodnie z prawem zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Naczelnej Izbie Lekarskiej wprowadza się  Regulamin ogólny wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Treść Regulaminu Ogólnego Wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Naczelną Izbę 

Lekarską zostanie opublikowana na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej nil.org.pl, na tablicach 

ogłoszeń w budynkach NIL oraz udostępniona do wglądu w formie papierowej w budynkach NIL. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         Wiceprezes 

        Naczelnej Rady Lekarskiej 

                 Klaudiusz Komor 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia Wiceprezesa NRL  

z dnia 23 listopada 2022 r.   

w sprawie wprowadzenia R E G U L A M I N U   

O G Ó L N EGO WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH 

LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ 

NACZELNĄ IZBĘ LEKARSKĄ 

 

 

R E G U L A M I N   O G Ó L N Y 

WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ 

NACZELNĄ IZBĘ LEKARSKĄ 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie  jest mowa o: 

a. Uczestniku - należy przez to rozumieć każdą osobę, która bierze udział w Wydarzeniach 

organizowanych lub współorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską  („NIL”), 

b. Wydarzeniu - należy przez to rozumieć wszelkie wydarzenia edukacyjne, konferencyjne, 

integracyjne, sportowe, szkoleniowe i okazjonalne organizowane lub współorganizowane przez NIL, 

c. Organizatorze - należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Lekarską (“NIL”), 

d. Administratorze - należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Lekarską (“NIL”). 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady odpowiedzialności, korzystania, przebywania i 

uczestnictwa we wszelkich Wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez 

Naczelną Izbę Lekarską. 

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w Wydarzeniach 

organizowanych lub współorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. 

3. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką osoby dorosłej tj. 

rodzica lub innej osoby wyznaczonej do sprawowania opieki. Naczelna Izba Lekarska nie ponosi 

odpowiedzialności za dzieci poniżej 16 roku życia pozostawione bez opieki. 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach 

1. Wzięcie udziału w Wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez 

Naczelną Izbę Lekarską jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. W Wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską  

mogą brać udział lekarze i lekarze dentyści, ich rodziny oraz zaproszeni goście.  

3. Osoby biorące udział w Wydarzeniach są zobowiązane do:  : 

a) przestrzegania zasad bhp, ppoż., ewakuacyjnych oraz porządkowych; 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z obiektów należących do Naczelnej 

Izby Lekarskiej, jak również innych obiektów  użytkowanych przez Naczelną Izbę Lekarską NIL 

oraz stosowania się do poleceń Organizatora. 

4. Wszystkie osoby uczestniczące w Wydarzeniach  obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) przebywania na zorganizowanych Wydarzeniach w stanie nietrzeźwości lub po użyciu 

środków odurzających; 

b) zaśmiecania pomieszczeń i niszczenia rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach; 



c) wnoszenia i posiadania wszelkiego rodzaju broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych ; 

d) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników; 

e) pozostawiania dzieci bez opieki. 

§ 3 

Odpowiedzialność materialna uczestników 

1. Uczestnicy Wydarzeń przebywający na terenie budynku  Naczelnej Izby Lekarskiej w 

Warszawie lub w wynajętym lub użytkowanym przez  Naczelną Izbę Lekarską obiekcie i 

uczestniczący w Wydarzeniu  ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie budynku, które 

powstały w związku z ich działaniem lub zaniechaniem. 

2. W przypadku wyrządzenia szkód wskazanych w ust. 1, Organizator  obciąży osobę, która 

szkodę wyrządziła  kosztami naprawy z tytułu poniesionej szkody. 

3. W razie rezygnacji przez uczestnika z Wydarzenia, na które obowiązywały indywidualne 

zapisy, NIL może obciążyć go poniesionymi z tego tytułu kosztami.    

§ 4 

Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Naczelna Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

Uczestników i osób trzecich na terenie budynku oraz za wynikłe z tego tytułu szkody majątkowe i 

niemajątkowe. 

2. Naczelna Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy 

Uczestników Wydarzeń. 

§ 5 

 Wizerunek 

1.  Naczelna Izba Lekarską zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie 

zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego w celach  dokumentacyjnych, edukacyjnych, 

pamiątkowych lub promocyjno-marketingowych. 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Wydarzenia 

zgody na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie lub rozpowszechnianie przez Naczelną Izbę 

Lekarską wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach 

promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania i udostępnienia, w 

szczególności udostępnienie na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w 

drukowanych lub przesyłanych w sieci Internet w formie elektronicznej materiałach promocyjnych. 

4.  Naczelna Izba Lekarska nie korzysta z wizerunku osób biorących udział w imprezach w 

celach zarobkowych. 

5. Jeżeli udostępnianie wizerunku mieści się we wskazanym w § 5 zakresie,  Uczestnikom  nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.  

 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w 

Warszawie (00-764), przy  ul. Sobieskiego 110. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@nil.org.pl 

3.  Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu: 

mailto:IOD@nil.org.pl


a. organizacji Wydarzenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu 

zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1. lit. b RODO), 

b. promowania Wydarzenia oraz prowadzenia marketingu administratora oraz publikacji 

nagrań z Wydarzenia – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, jakim jest marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c. publikacji nagrań z Wydarzenia – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 

81 ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych, 

d. archiwizacji oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest 

realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dochodzenie i obrona 

przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcami  danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie 

Administratora, w tym podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne. Odbiorcami danych 

osobowych Uczestników mogą być również organy właściwe do załatwienia Państwa spraw na 

mocy przepisów prawa.  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 2 lat. 

6. Uczestnicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. Mają również  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a 

także prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

7. W przypadku gdy przetwarzania  danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie  zgody 

Uczestnika, mają oni prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest 

brak możliwości udziału w Wydarzeniu. 

9. Z uwagi na fakt, że niektórzy z  dostawców rozwiązań informatycznych na rzecz Administratora 

mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane osobowe Uczestników mogą być 

przetwarzane w tzw. „Państwach Trzecich”. W takich sytuacjach przekazanie danych odbywa się na 

podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, z zastrzeżeniem 

odpowiednich zabezpieczeń oraz na podstawie standardowych klauzul umownych. 

10. Uczestnikom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

§ 7 

Naruszenie Regulaminu 

1. W przypadku naruszenia Regulaminu,  Naczelna Izbę Lekarska może żądać opuszczenia  

Wydarzenia  przez Uczestnika. 

2. Uczestnik, który dopuścił się naruszenia Regulaminu i został wezwany do zastosowania się 

do wydanego przez organizatora polecenia powinien uczynić to niezwłocznie. 

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,  Naczelna 

Izba Lekarska, jako organizator lub współorganizator Wydarzenia ma prawo odmówić uczestnictwa 

w kolejnym Wydarzeniu osobie („uczestnikowi”), która dopuściła się naruszenia postanowień 

Regulaminu. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


