Regulamin przyznawania patronatu Polskiego Towarzystwa
Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

Postanowienia ogólne
1. Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży (PTMMTiP)
obejmuje patronatem wydarzenia o tematyce ściśle związanej z zakresem działania
Towarzystwa zapisanym w Statucie.
2. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego
PTMMTiP dla organizatorów wydarzenia.
3. Działania związane z przyznawaniem patronatu prowadzi Zarząd PTMMTiP, który jest
odpowiedzialny za:
- nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz informowanie o jego naruszeniach,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu PTMMTiP, w tym prowadzenie
korespondencji,
- przekazywanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ptmmtp.pl informacji
na temat aktualnych wydarzeń objętych patronatem PTMMTiP.
4. Organizator wydarzenia objętego patronatem PTMMTiP zobowiązuje się do
zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych
osobowych zgodnie z art. 32 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),
tj. RODO.
Procedura przyznawania patronatu PTMMTiP
1. Organizator wydarzenia ubiegający się o przyznanie patronatu jest zobligowany złożyć
stosowny wniosek (Załącznik), dostępny na stronie www.ptmmtp.pl
2. W przypadku podejmowanych zmian lub niedopełnienia warunków opisanych we
wniosku, organizator wydarzenia jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich
PTMMTiP w formie pisemnej, co będzie skutkowało ponownym rozpatrzeniem
przyznania patronatu przez PTMMTiP. W przypadku niedopełnienia przez organizatora
wydarzenia powyższych działań, PTMMTiP przysługuje prawo odebrania wcześniej
przyznanego patronatu.

3. Wniosek o patronat powinien być złożony najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym
rozpoczęciem wydarzenia w formie papierowej na adres PTMMTiP (Gdynia, ul.
Powstania Styczniowego 9B) lub w formie elektronicznej na adres Prezesa
(kkorzeniewski@wim.mil.pl) oraz Sekretarza (leszekm@gumed.edu.pl) Towarzystwa.
4. Organizator wydarzenia otrzymuje informację o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku
o patronat PTMMTiP na adres wskazany we wniosku, w ciągu 2 tygodni od daty jego
otrzymania. Odmowa objęcia patronatem wydarzenia przez PTMMTiP jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
Warunki przyznawania patronatu PTMMTiP
1. W przypadku przyznania patronatu organizator wydarzenia jest zobowiązany do:
- umieszczenia we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych danego wydarzenia
nazw i logotypów należących do PTMMTiP, które zostaną przesłane w formie elektronicznej
na adres wnioskodawcy. Logotypy należące do Towarzystwa, tj. logotyp PTMMTiP, logotyp
konferencyjny PTMMTiP oraz logotyp KSCOMP (Krajowa Sieć Certyfikowanych Ośrodków
Medycyny Podróży) i COMP (Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży) są zastrzeżonymi
znakami towarowymi i w żaden sposób nie można w nie ingerować, zmieniać oraz wykorzystać
w innych celach niż uzgodnionych z PTMMTiP.
- zapewnienia dla PTMMTiP bezpłatnego użytkowania stoiska/powierzchni wystawowej
o pow. do 15 m2 w centralnym punkcie planowanego wydarzenia, prezentującej działalność
Towarzystwa oraz jego członków, w tym m.in. umieszczenia banneru z logotypami należącymi
do PTMMTiP, rozpowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących działalności
Towarzystwa oraz jego członków, publikacji naukowych Towarzystwa oraz jego członków,
publikacji rekomendowanych przez PTMMTiP,
- zapewniania uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicielowi PTMMTiP wytypowanemu przez
Zarząd Towarzystwa bez wnoszenia opłat rejestracyjnych.
- wpłaty darowizny z tytułu wykorzystania logotypów i opieki merytorycznej PTMMTiP nad
wydarzeniem na konto bankowe Towarzystwa w wysokości i terminie ustalanymi
indywidualnie na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zarządem PTMMTiP a organizatorem
wydarzenia.
2. Patronat wygasa po upływie daty wydarzenia wskazanej we wniosku.
3. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat jest przyznawany na każdą edycję, po
uprzednim rozpatrzeniu złożonego wniosku (Załącznik).

