
Regulamin projektu „Konferencja Ginekologiczna” („Regulamin”)

1. Projekt  „Konferencja  Ginekologiczna”  polega  na  udostępnianiu  do  zwiedzania  dla  osób  chętnych  w
szczególności  dla  uczniów  i  studentów  wyznaczonych  miejsc  na  terenie  Zakładów  Farmaceutycznych
Polpharma SA przy ulicy Pelplińskiej 19 w Starogardzie Gdańskim („Polpharma”).

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania jednodniowych wizyt zorganizowanych grup uczniów lub
studentów na terenie Polpharmy.

3. Wejście na teren Polpharmy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu.
4. Teren Polpharmy jest terenem nadzorowanym i monitorowanym. Wejście osoby na teren możliwe jest jedynie

po  uprzednim  podaniu  imienia  i  nazwiska.  Podanie  wymienionych  danych  osobowych  jest  dobrowolne,
aczkolwiek konieczne w celu wejścia na teren Polpharmy.

5. Na terenie Polpharmy obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania.
6. Poruszanie  się  po  terenie  Polpharmy  jest  możliwe  wyłącznie  w  zorganizowanych  grupach  pod  opieką

pracownika Polpharmy i opiekuna grupy.
7. Nad teren Polpharma prowadzony jest szczególny nadzór w postaci monitoringu wizyjnego. Wizerunek osób

przebywających na terenie Polpharmy może zostać utrwalony na fotografiach i filmach przez lub na zlecenie
Polpharmy.  Monitoring wizyjny jest stosowany w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Polpharma, 

b) ochrony mienia;

c) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Polpharma na szkodę.

8. Wizerunek osób przebywających na terenie Polpharmy podczas wizyty może zostać utrwalony na fotografiach
i filmach wykonanych przez lub na zlecenie Polpharmy. Utrwalony wizerunek może być wykorzystywany i
rozpowszechniany przez Polpharmę w wewnętrznych celach promocyjnych i informacyjnych  przez publikację
w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej Polpharmy, za uprzednią  pisemną
zgodą.

9. Każda osoba przebywająca na terenie Polpharmy zobowiązuje się stosować do poleceń wydawanych przez
pracowników Polpharma oraz pracowników ochrony.

10. Polpharma  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w  trakcie  pobytu  na  terenie  Polpharmy  z
przyczyn niezawinionych przez Polpharmę, w tym za następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz
zdarzenia losowe.

11. Polpharma nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób przebywających na terenie Polpharmy.
12. Osoby przebywające na terenie Polpharmy ponoszą pełna odpowiedzialność za spowodowane przez siebie

szkody, zarówno wobec Polpharmy jak i osób trzecich.
13. Polpharma zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu każdej osoby, która narusza postanowienia Regulaminu.


