Regulamin serwisu internetowego „System certyfikacji wydarzeń naukowych”
1.

Serwis internetowy „System certyfikacji wydarzeń naukowych” (dalej: „System certyfikacji”)
dostępny pod domeną certyfikacja.infarma.pl jest własnością stowarzyszenia Związek
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z siedzibą w Warszawie, ul.
Puławska 182, 02-670 Warszawa, KRS 0000259970, REGON 140640596, NIP 5213402914
(dalej „INFARMA”).

2.

Celem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Systemu certyfikacji („Usługi”) jest
ułatwienie członkom INFARMA uzyskania pełnej transparentności decyzji w zakresie
sponsorowania wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów
medycznych. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wydarzenia naukowe dla przedstawicieli
zawodów medycznych (tzn. sympozja, konferencje, kongresy, itp.), w które zamierzają
angażować się firmy członkowskie INFARMY muszą przejść proces certyfikacji INFARMY.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie, że organizacja tego typu wydarzeń, pod względem
programu, w tym proporcja pomiędzy czasem alokowanym na część merytoryczną a
aktywności towarzyszące oraz brak zaangażowania firm farmaceutycznych w finansowanie
tych ostatnich pozostaną w zgodności z Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu
Farmaceutycznego oraz Kodeksem Przejrzystości i nie będą budziły kontrowersji opinii
publicznej.

3.

Certyfikacji podlegają wyłącznie następujące wydarzenia naukowe (sympozja, konferencje,
kongresy, itp.):
1)

organizowane przez podmioty trzecie (certyfikacji nie podlegają wydarzenia, których
organizatorem lub współorganizatorem jest podmiot będący członkiem INFARMA);

2)

skierowane do przedstawicieli zawodów medycznych;

3)

zawierające co najmniej 3 godziny wykładów merytorycznych w przypadku wydarzeń,
których całkowity czas trwania wynosi co najmniej pół dnia;

4)

odbywające się na terenie Polski.

4.

Korzystanie z Systemu certyfikacji wymaga utworzenia konta Użytkownika Systemu
certyfikacji. W celu utworzenia konta konieczne jest podanie następujących danych: imię,
nazwisko, firma, adres email, telefon, hasło. Użytkownik zobowiązany jest nieujawniać hasła
lub loginu osobom nieuprawnionym i należycie zabezpieczać je przed przypadkowym
ujawnieniem, utratą lub modyfikacją.

5.

Przy pierwszym logowaniu do Systemu certyfikacji Użytkownik Systemu certyfikacji
przechodzi szkolenie online zakończone krótkim testem.

6.

Po utworzeniu konta Użytkownika Systemu certyfikacji i pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy
możliwe jest korzystanie z funkcjonalności certyfikacji wydarzeń. Proces certyfikacji wydarzeń
obejmuje trzy etapy. Pierwszym etapem jest wypełnienie przez Użytkownika Systemu
certyfikacji (organizatora wydarzenia) formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Systemu certyfikacji, dotyczącego konkretnego wydarzenia naukowego. Formularz musi
zostać wypełniony na co najmniej 2 miesiące przed terminem wydarzenia. Po wypełnieniu i
zapisaniu formularze jest automatycznie przesyłany do INFARMA.

7.

Drugim etapem procesu certyfikacji jest systemowa weryfikacja i ocena informacji zawartych
w formularzu przez INFARMA przy wsparciu Komitetu Certyfikującego, składającego się z
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przedstawicieli podmiotów członkowskich INFARMA. Ocena wydarzenia dokonywana jest
według następujących kryteriów:
1) Program wydarzenia
a) dostępny z wyprzedzeniem – czy ramowy program wydarzenia jest powszechnie dostępny,
co najmniej na 60 dni przed wydarzeniem, tak by dać możliwość uzyskania odpowiednich
autoryzacji do udziału zarówno uczestnikom, jak i firmom planującym wsparcie wydarzenia;
b) merytoryczny – czy program konferencji ma wartość edukacyjną dla uczestników oraz
zapewnia co najmniej 6 godzin zajęć merytorycznych w przypadku wydarzeń całodniowych (3
godziny dla wydarzeń półdniowych);
2) Przejawy gościnności
a) nienadmierne - koszt poszczególnych posiłków (zarówno jedzenia, jak i napojów) nie
przekracza kwoty 200 PLN brutto na osobę;
b) niekolidujące z powagą wydarzenia;
c) mają charakter drugorzędny w stosunku do wydarzenia;
d) są wyodrębnione z programu merytorycznego;
e) nie są finansowane ze środków pochodzących od podmiotów członkowskich INFARMY;
f) informacja o źródle finansowania wydarzenia kulturalnego jest powszechnie dostępna dla
uczestników wydarzenia oraz opinii publicznej. Oświadczenie następującej treści jest
wymagane w programie i w każdym miejscu, gdzie pojawia się informacja o elementach
pozamerytorycznych, np. na plakatach, zaproszeniu: „Niefinansowane ze środków firm
innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.
3) Osoby towarzyszące
a) sponsorzy nie pokrywają kosztów pobytu osób towarzyszących uczestników wydarzenia
4) Dostęp osób uprawnionych do treści promocyjnych
a) reklama produktów leczniczych na receptę może być kierowana tylko do osób
uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi
5) Przejrzystość przepływów finansowych
a) czy przejrzystość przepływów finansowych jest zgodna z Kodeksem Przejrzystości INFARMA
(dostępnym pod adresem https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/) – w szczególności w
zakresie publikacji danych o transferze środków na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia
bezpośrednio i za pośrednictwem podmiotu występującego w jej imieniu.
8.

Trzecim etapem jest wystawienie opinii przez INFARMĘ. Opinia jest wydawana w ciągu 5 dni
roboczych od otrzymania formularza. W wyjątkowych sytuacjach proces certyfikacji może
zająć 10 dni. W przypadku pozytywnej oceny wydarzenia Użytkownika Systemu certyfikacji
otrzymuje email z uzyskanym certyfikatem. Uzyskanie certyfikatu przez wydarzenie oznacza,
że spełnia ono wymagania wynikające z kodeksów INFARMY i nie generuje ryzyka
wizerunkowego dla organizatorów, uczestników oraz sponsorów. Opinie INFARMY są
udostępniane na stronie internetowej Systemu certyfikacji. Dotyczy to zarówno wydarzeń,
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które uzyskają certyfikat oraz wydarzeń, niezgodnych ze standardami INFARMY. W przypadku
tych ostatnich, w sposób przejrzysty zostaje zaznaczone, w których obszarach wydarzenie nie
spełniło kryteriów INFARMY.
9.

W przypadku negatywnej oceny zgłoszonego wydarzenia Użytkownik Systemu certyfikacji
otrzymuje e-mail z powiadomieniem o wyniku. W wystawionej opinii zaznaczone będą
dyskusyjne obszary oraz zawarte rekomendacje do odbycia ponownej certyfikacji i korekty
zgodnie ze standardami INFARMY. Informacje o wyniku są upublicznione na stronie
internetowej certyfikacji wydarzeń. Użytkownik Systemu certyfikacji może skorygować
formularz online – powtórzyć kroki opisane w ust. 6 i 7 aż do uzyskania pozytywnego wyniku
certyfikacji.

10.

Korzystanie z Systemu certyfikacji jest bezpłatne, ale wymaga ujawniania tożsamości
użytkownika, który reprezentuje organizatora wydarzenia. Zasady zachowania prywatności i
ochrony danych osobowych użytkowników zawiera Polityka prywatności, która stanowi
integralną część Regulaminu.

11.

INFARMA nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia lub niekompletność informacji
zamieszczonych w Systemie certyfikacji oraz nie świadczy usług doradztwa prawnego.
INFARMA zastrzega sobie prawo do aktualizacji, uzupełnień i zmian informacji bez
konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

12.

INFARMA zastrzega, że ocena danego wydarzenia w ramach Systemu certyfikacji jest
prowadzona wyłącznie na podstawie informacji i dokumentów udostępnionych publicznie
przez Użytkownika systemu certyfikacji na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia lub
przesłanych bezpośrednio INFARMA przed datą wydania certyfikatu. INFARMA nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wydania certyfikatu w
oparciu o nieprawdziwe, niepełne lub wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty
udostępnione publicznie lub przekazane INFARMA przez Użytkownika Systemu certyfikacji.
INFARMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji uzyskanych za
pośrednictwem Systemu certyfikacji przez jego Użytkowników Systemu certyfikacji lub
jakiekolwiek osoby trzecie. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również wszelkie
następstwa uczestnictwa lub zaangażowania w certyfikowane wydarzenie, którego
rzeczywisty przebieg nie odpowiadał informacjom lub dokumentom udostępnionym
publicznie lub przekazanym INFARMA w ramach procesu certyfikacji.

13.

System certyfikacji może zawierać odniesienia do stron internetowych będących własnością
innych podmiotów. Odniesienia te mają na celu ułatwienie dotarcia do informacji, a
INFARMA nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez
Użytkownika Systemu certyfikacji. Korzystanie z innych stron internetowych osób trzecich
odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika Systemu certyfikacji.

14.

Wszelkie prawa do całej zawartości Systemu certyfikacji są zastrzeżone. Serwis zawiera
elementy chronione prawem autorskim. Żadna część Systemu certyfikacji nie może być
kopiowana w celach komercyjnych w całości lub części, transmitowana elektronicznie,
modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody
INFARMA, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15.

Korzystanie z Systemu certyfikacji wymaga:
a)

połączenia z siecią Internet (połączenie przewodowe lub bezprzewodowe);
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b)

przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie
komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);

c)

oprogramowania umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

16.

System certyfikacji wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia
końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz w celu ułatwienia korzystania z
Serwisu. Ustawienia te użytkownik może zmienić w wykorzystywanej przeglądarce
internetowej. Szczegółowe zasady określa Polityka plików cookies, która stanowi integralną
część Regulaminu.

17.

Korzystanie z Systemu certyfikacji podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa
polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do
wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów
osób trzecich. Korzystanie z Systemu certyfikacji polega wyłącznie na podejmowaniu działań
zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi
obyczajami. W szczególności zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub
zniekształcanie Systemu certyfikacji, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych lub
niezgodnych z prawem materiałów do Systemu certyfikacji.

18.

Wszelką korespondencję oraz reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Usług w
sprawach związanych z korzystaniem z Systemu certyfikacji należy kierować na adres
INFARMA w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
zgłoszenie reklamacji. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji
zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany
o zajętym stanowisku. Powyższy tryb nie dotyczy negatywnej oceny zgłoszonego wydarzenia,
której dotyczy punkt 9 Regulaminu.

19.

Świadczenie usług Systemu certyfikacji podlega prawu polskiemu.

20.

INFARMA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe techniczne działanie Systemu
certyfikacji jednak nie może zapewnić i zagwarantować, że System certyfikacji lub
którakolwiek z jego funkcji będą dostępne nieprzerwanie oraz że będą wolne od
jakichkolwiek błędów. System certyfikacji może być czasowo niedostępny ze względu na
konserwację dokonywaną przez INFARMA lub dostawców zewnętrznych bądź z innych
przyczyn pozostających poza kontrolą INFARMA.

21.

INFARMA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim
poinformowaniu Użytkowników Systemu certyfikacji o takiej zmianie poprzez opublikowanie
zmiany w Systemie certyfikacji dostępnym pod domeną certyfikacja.infarma.pl.

22.

W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z
postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

23.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla
siedziby INFARMA.

24.

Korzystanie z Systemu certyfikacji jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.
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