
 

 

XX. IME Kontrolling és Szolgáltatás-menedzsment Konferencia 
2021. december 9. (csütörtök) 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Részvétel 
 A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt és a felvétel elérhetőségét az 

eseményt követően. 
 Az esemény helyszíne: online közvetítés a memt.hu oldal regisztrációs fiókon keresztül 
 A résztvevő megadott e-mailcímére küldjük az egyéb információkat. 
Regisztráció 
 A www.memt.hu oldalon kitöltött regisztrációs lap beküldésével lehetséges. 
 A regisztráció beküldése megrendelésnek minősül. 
 A visszaigazolás a részvevő e-mail címre történik. 
 Elektronikus számlázási cím megadása ajánlott. 
 A beküldött regisztráció által megrendelt szolgáltatások szerint küldjük a számlánkat/díjbekérőnket. 
 A fizetés módja: átutalás. A fizetés határideje: a számla kiállítási dátumától számított 8 nap. 
Módosítás, lemondás és visszafizetés 
 A regisztráció díját 2021. december 6. előtti módosítás, lemondás esetén visszafizetjük 

(az adminisztrációs díj levonásával). Lemondást 2021. december 6. után nem áll módunkban 
elfogadni! 

 Módosítást, lemondást csak írásban, az ime@memt.hu címre küldött levélben fogadunk el, 
mely jelzések beérkezésének napja a döntő. 

 A megrendelt és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles 
megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe. 

 A megrendelő részéről felmerülő módosítások adminisztrációs díja: 2.900,- Ft + ÁFA  
Adatvédelmi hozzájárulás 
 Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében hozzájárul, hogy a Magyar Egészségügyi 

Menedzsment Társaság (MEMT) a megadott személyes adatait visszavonásig felhasználja 
egészségügyi-szakmai munkálataihoz kapcsolódó kommunikációs kapcsolattartás céljából. 
Amennyiben nem járul hozzá, regisztrációjával egyidejűleg írásban (ime@memt.hu) jelezze részünkre. 

 A jelentkezéssel együtt átadott személyes adatok kezelése a MEMT honlapján közzétett adatkezelési 
szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. 

 A konferencián kép- és hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá, hogy Önről képmás (fotó 
vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön, regisztrációjával egyidejűleg írásban jelezze részünkre. 

Felelősség- és egyéb biztosítás 
 A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és 

felelősségbiztosítási díjat, ezért baleset, betegség vagy valamely káresemény bekövetkezése esetén 
nem áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 


