Regulamin sprzedazy/Conditions of sale
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r.):
Podmiotem zarządzającym stroną www.glowaiszyja.pl jest Polskie Towarzystwo Nowotworów
Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866 Poznań, NIP: 778 14 22 313.
The entity managing the web site www.glowaiszyja.pl is Polish Head and Neck Society, 15 Garbary
St., 61-866 Poznan
Biuro Obsługi Klienta obsługujące reklamacje i inne sprawy sporne: Polskie Towarzystwo
Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15 61-866 Poznań, tel: +48 61 88 50 929; fax: +48 61 88
50 910; e-mail: glowaiszyja@wco.pl
Customer Service handling complaints and other disputes: Polish Head and Neck Society, 15
Garbary St., 61-866 Poznan, Phone: +48 61 88 50 929; fax: +48 61 88 50 910; e-mail:
glowaiszyja@wco.pl


Opłata członkowska gwarantuje członkostwo w Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo
Nowotworów Głowy i Szyi. Registration fee guarantees membership in the Polish Head and
Neck Society



Nie przewiduje się możliwości zwrotu wniesionej opłat. There is possibility of fee refund.



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z
siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15. We wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail daneosobowe@wco.pl Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu rozpatrzenia przesłanej
korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem
udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny
do rozpatrzenia przesłanej korespondencji oraz przez okres ustalony zgodnie z przepisami
dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu
przetwarzania, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Posiada Pan/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu,
usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. The administrator of your personal data is the Greater Poland
Cancer Center, based in Poznań (61-866), ul. Garbary 15. In all matters related to the processing
and protection of personal data, you can contact the Data Protection Officer available at the email address daneosobowe@wco.pl Personal data are processed pursuant to art. 6 sec. 1 lit. e)
GDPR in order to consider the correspondence sent. Providing data is voluntary, however,
providing them is a condition for responding to correspondence. The data will be processed for

the period necessary to consider the sent correspondence and for the period determined in
accordance with the provisions on the national archival resource. Due to the need to fulfill the
purpose of processing, personal data may be transferred to entities processing personal data at
the request of the Administrator, i.e. IT service providers, as well as other entities on the basis of
generally applicable law. The data is not subject to automated decision making, including
profiling. You have the right to access your data, the right to rectify it, the right to object, delete
after the specified periods or limit processing. You also have the right to lodge a complaint with
the President of the Personal Data Protection Office (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw

Opłata roczna
Formy płatności:
1. Przelew na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
76 1140 1124 0000 2700 5500 1001
mBANK ODDZIAŁ POZNAŃ
2. Płatność online - DOTPAY
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem Dotpay.pl
Settle credit card and e-transfer is carried out through Dotpay.pl

20 PLN

