Regulamin strony internetowej www.ptendo.org.pl, wraz z Regulaminem
płatności
Zapisy Ogólne
Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Polskie Towarzystwo
Endokrynologiczne (zwane dalej PTE) z siedzibą ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa.
Korzystanie ze strony internetowej jest tożsame z zaakceptowaniem
przedmiotowego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej
strony internetowej.
Wszelkie prawa autorskie oraz własności intelektualnej, w zakresie zamieszonych na
stronie PTE tekstów, obrazów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów
zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowi własność PTE, lub objęte jest
zezwoleniem na ich wykorzystanie.
Użytkownik przedmiotowej strony internetowej jedynie w celach informacyjnych lub
celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa może drukować
części strony lub pobierać ją na twardy dysk komputera ewentualnie przekazywać
innym osobom.
Bez pisemnej zgody PTE użytkownik strony nie może wykorzystywać (kopii/całości/
części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach
komercyjnych oraz nie może modyfikować niniejszej strony internetowej ani włączać
do strony innych treści.
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej
informacji o PTE i o prowadzonej przez PTE działalności.
PTE nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z
używaniem niniejszej strony internetowej na zasadach wskazanych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
Niniejsza strona może zawierać odesłania do innych stron internetowych, które
zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych. Nie oznacza to jednak, że
PTE ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich administratorami.
Udostępnienie informacji lub materiałów PTE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie przez PTE tych informacji lub materiałów wedle
uznania PTE. Wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
Dane osobowe (takie jak nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł naukowy,
zawód, specjalizacja, miejsce pracy, ukończone uczelnie, numer prawa wykonywania
zawodu lekarza, oddział PTE zakładającego i użytkującego konto) udostępniane
PTE za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i będą wykorzystywane
wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych
osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem
PTE jakichkolwiek danych.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o
korzystanie z następujących danych kontaktowych - pisząc na adres
redakcja@ptendo.org.pl oraz listownie – pisząc na adres siedziby administratora tj.
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez
osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Regulamin Płatności
Regulamin określa warunki i zasady płatności składek członkowskich poprzez stronę
internetową www.ptendo.org.pl na rzecz PTE z siedzibą wskazaną powyżej.
Podmiotem świadczącym usługę PayU, (zwaną dalej Usługą PayU) na rzecz
Członków jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60–324 Poznań, przy ul.
Marcelińskiej 90, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP: 779-23-08-495,
(zwany dalej Operatorem płatności). Operator płatności realizując usługę PayU
występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych. Organem sprawującym nadzór na Operatorem
płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.
W celu korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na
dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej
zasobów.
Każda osoba opłacająca składkę członkowską (zwana dalej Członkiem) przez stronę
i na rzecz PTE zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Brak
znajomości Regulaminu nie zwalnia Członka z zawartych w nim zasad.
Z chwilą opłacania składki członkowskiej, Członek potwierdza fakt zapoznania się z
niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
Wskazanie danych osobowych w formularzu zamieszczonym na stronie PTE
niezbędne jest do uiszczenia składki członkowskiej i wykonania transakcji. Podanie
prawidłowych danych przez Członka niezbędne jest w celu poprawnego opłacenia
składki członkowskiej. PTE nie będzie ponosiło odpowiedzialności za nieprawidłowe
podanie danych przez Członka.
W ramach usługi PayU Operator, w zakresie płatności bezgotówkowych w pieniądzu
polskim dokonywanych w drodze przelewów internetowych, obsługuje płatności,
które są dokonywane drogą elektroniczną.
Członek zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które
wykorzystuje w serwisie internetowym www.ptendo.org.pl. Członek ponosi
odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez
osoby trzecie. Członek jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy
wykorzystaniu hasła lub konta Członka. Członek zobowiązany jest do zawiadomienia
PTE o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych
znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

Członek uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeżeli usługi płatności przewidziane
w niniejszym Regulaminie zostały zrealizowane nieprawidłowo lub niezgodnie z jego
postanowieniami.
Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub
elektronicznej, za pomocą maila kontaktowego znajdującego się na stronie
www.ptendo.org.pl. Reklamacja powinna posiadać imię i nazwisko osoby
zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
Termin rozparzenia reklamacji przez Operatora płatności wynosi 14 dni od daty jej
otrzymania.
Członek wyraża zgodę, na otrzymywanie odpowiedzi na reklamację na adres e-mail
wskazany przez Członka. Odpowiedź na reklamacje, także może zostać wysłana na
inny adres, podany przez Członka składającego reklamację, który nie jest przypisany
do Konta.
Członek zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia
wszelkich kwestii związanych płatnością.
Członek korzystając z serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu, ponadto nie może naruszać obowiązujących przepisów
prawa, korzystać z usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, naruszać
prywatności innych osób a także nie może dopuszczać się działań, które mogłyby
utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia usługi, ani też podejmować działań na
szkodę PTE, Operatora czy innych osób.

