
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

MAOTonline konferencia 

2020. november 6-7. 

Részvétel  

 A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a felvétel elérhetőségét az eseményt 
követően, a teszt letöltését és a teszt kitöltésének lehetőségét. 

 A konferencia akkreditált, pontszerző, orvosok, eü. dolgozók és természetgyógyászok részére! 

 Az online részvétel a konferencia előtt megküldött egyedi regisztrációs kód segítségével érhető el a 
közvetítés az esemény honlapján. A belépéshez szükséges adatokat a regisztrációs lapon a részvevő 
megadott e-mailcímére küldjük – ezért kérjük, hogy egy e-mail címhez egy regisztráció tartozzon.  

 A konferencia előadásairól fénykép-, hang- és videó felvétel rögzítése tilos.  
 
Regisztráció  

• Kitöltött regisztrációs lap a yamamoto@yamamoto.hu címre beküldésével lehetséges.  
• A regisztráció beküldése megrendelésnek minősül. A visszaigazolás a részvevő e-mail címére történik. Elektronikus 
számlázási címmegadása kötelező.  
• A beküldött jelentkezési lapon közölt adatok szerint küldjük meg a díjbekérőt/számlát.  
• A fizetés módja: átutalás. A fizetés határideje: a díjbekérő/számla kiállítási dátumától számított 8 nap.  

 Az átutalást követően Ön megkapja email-ben az online konferenciára szóló belépési kódját, ezzel a 
konferencia mindkét napjára és azt követően december 7.-ig beléphet és az előadásokat megtekintheti, a 
teszt kérdéseket letöltheti. 

 A tesztkérdések letöltésére, kitöltésére és a yamamoto@yamamoto.hu címre küldésére december 7.-ig van 
lehetősége, az ezután érkező tesztmegoldásokat már nem tudjuk figyelembe venni. 

 A konferencia akkreditált, pontszerző, orvosok, eü. dolgozók és természetgyógyászok részére, a pontszerzés 
feltétele a teszt 75% -ának helyes kitöltése és a kitöltött teszt elküldése a yamamoto@yamamoto.hu címre. 

 
Módosítás, lemondás és visszafizetés  

• A regisztráció díját 2020. november 3. előtti módosítás, lemondás esetén visszafizetjük (az adminisztrációs díj 
levonásával). Lemondást 2020. november 3. után nem áll módunkban elfogadni!  
• Módosítást, lemondást csak írásban, a yamamoto@yamamoto.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: 2.000,- Ft 
 
Adatvédelmi hozzájárulás  
 
• Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében hozzájárul, hogy a Magyar Akupunktúrás Orvosok 
Társasága a megadott személyes adatait visszavonásig felhasználja egészségügyi-szakmai munkálataihoz kapcsolódó 
kommunikációs kapcsolattartás céljából. Amennyiben nem járul hozzá, regisztrációjával egyidejűleg írásban jelezze 
részünkre.  
• A jelentkezéssel együtt átadott személyes adatok kezelése a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága honlapján 
- www.maot.hu - közzétett adatkezelési szabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.  
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