Treinamento da ISUOG: curso básico de ultrassonografia em
obstetrícia e ginecologia
Treinamentos da ISUOG em 2021
Transmissão ao vivo
Termos e condições
1.
Cobrança: Ao fornecer seu número de cartão de crédito, você está dando à ISUOG a autorização para cobrar o valor total
devido. Caso o participante tenha selecionado a taxa de inscrição incorreta, a ISUOG se reserva o direito de fazer a alteração após
o envio. Qualquer saldo devedor será notificado ao participante por e-mail com um link para reenvio do pagamento para quitar
qualquer saldo devedor.
2.
Cancelamentos e reembolsos: O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado via e-mail para
registration@isuog.org até quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Não são aceitos cancelamento ou alterações verbais. Haverá
uma taxa de administração de £ 37 relativa à transmissão ao vivo. Esse valor será aplicado à taxa de inscrição que será deduzida
no momento do reembolso. Observe que o reembolso será feito por meio do mesmo método de pagamento originalmente
mencionado. A ISUOG lamenta não poder aceitar pedidos de cancelamento por causa de interrupção de conexão à internet. No dia,
caso você não consiga acessar o vídeo em transmissão ao vivo por causa de falha na internet local ou outros problemas
tecnológicos, nós nos esforçaremos para fornecer as gravações completas do curso após o evento. Se, por razões além do controle
da ISUOG, um evento for cancelado, será feito um reembolso total. Nós não somos responsáveis pelo pagamento de quaisquer
custos resultantes de qualquer adiamento ou cancelamento. A responsabilidade total da ISUOG frente aos participantes em relação
ao cancelamento de um evento será limitada a um reembolso da taxa de inscrição. Quando houver circunstâncias atenuantes, um
reembolso fora desses termos pode ser considerado por e a critério da secretaria da ISUOG. Nessas circunstâncias, os
participantes deverão justificar e comprovar para fins de suporte ao pedido. Por qualquer motivo médico, envie um atestado médico
por escrito. Não serão concedidos reembolsos por não comparecimento ao evento.
3.
Substituições: Substituições de participantes podem ser feitas a qualquer momento. Os participantes devem solicitar isso
por escrito, sendo que e a reserva e os fundos serão realocados de forma apropriada.
4.
Mudanças no programa: Todos os melhores esforços serão feitos para apresentar o programa conforme impresso. No
entanto, a ISUOG e os seus agentes se reservam o direito de alterar ou cancelar, sem aviso prévio, quaisquer acordos, horários,
planos ou outros itens relacionados direta ou indiretamente ao evento, por qualquer motivo além de seu controle razoável. A ISUOG
e os seus agentes não são responsáveis por qualquer perda ou inconveniência causada como resultado de alterações ou
cancelamentos. Em caso de cancelamento do evento, todas as taxas pagas previamente serão reembolsadas na íntegra.
5.
Proteção de dados: Dados pessoais coletados pela ISUOG durante o processo de inscrição são utilizados para garantir a
realização segura e bem-sucedida de eventos e projetos, e para que os representantes que se qualificam para a adesão à ISUOG
realizem a referida adesão. A ISUOG usará as informações de contato coletadas antes do evento para notificar os participantes
sobre o evento e as atividades relacionadas, bem como para depois do evento para análise com vistas a melhorar a experiência
dos participantes. Ao preencher este formulário, você confirma que fornece livremente essas informações, que são precisas de
acordo com seu conhecimento. Os dados não são fornecidos a terceiros sem a aprovação dos participantes, que devem optar por
questões relacionadas no formulário de inscrição para aproveitar benefícios adicionais. A ISUOG não se responsabiliza por
participantes que não leem integralmente as perguntas sobre proteção de dados no formulário e que não optam ativamente pelo
desejo de receber esses benefícios adicionais, se isso for relevante. A ISUOG emprega medidas técnicas e organizacionais
adequadas contra o processamento não autorizado ou ilegal de dados. Os participantes têm o direito de atualizar suas informações
pessoais ou retirar o consentimento fornecido a qualquer momento por e-mail enviado para registration@isuog.org.
6.
Seguro: Todos os participantes presenciais são fortemente aconselhados a garantir o seguro de viagem para a
conferência e quaisquer outras atividades relacionadas à conferência com a qual eles estão envolvidos. O termo “participante”

Treinamento da ISUOG: curso básico de ultrassonografia em
obstetrícia e ginecologia
Treinamentos da ISUOG em 2021
Transmissão ao vivo
refere-se a todos os que participam da conferência, que inclui, dentre outros, palestrantes e expositores. A ISUOG não oferece
coberturas de cancelamento de reservas, roubo ou danos materiais.
7.
Fotografias e vídeos: A ISUOG tirará fotos e fará vídeos em todas as atividades e sessões de treinamento durante o
evento. Ao participar do evento e/ou de outras atividades, você concede à ISUOG o direito de usar seu nome e sua fotografia para
tais fins, incluindo, dentre outros, postar ou publicar notícias ou material promocional, seja impresso, eletrônico ou outros meios de
comunicação, inclusive sites do World Event. Todas as imagens se tornam propriedade do evento. As imagens podem ser exibidas,
distribuídas e utilizadas pelo evento para qualquer finalidade.
8.
Responsabilidade civil: O participante concorda em indenizar, defender e isentar a ISUOG, seus executivos, diretores,
funcionários e agentes de toda e qualquer reclamação, ação, taxa, ônus, responsabilidade civil de qualquer natureza, que a ISUOG,
seus executivos, diretores, funcionários e agentes possam incorrer que surjam por negligência, displicência ou conduta inapropriada
do participante.
9.
Lei britânica: O participante e a ISUOG concordam que estes termos e condições devem ser regidos e interpretados de
acordo com as leis do Reino Unido. O participante e a ISUOG também concordam que todas as disputas decorrentes ou
relacionadas a este contrato serão definitivamente resolvidas conforme a legislação britânica.

