REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.MEDIPECLINIC.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.07.2016
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania Ze
strony internetowej zlokalizowanej pod adresem: www.medipeclinic.pl (zwanej dalej: „Witryną”).
2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i jest udostępniany
Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny.
3. Usługodawcą jest Administrator Witryny (zwany dalej: „Administratorem” lub „Usługodawcą”)
tj. spółka Medipe Sp. z o.o., adres: ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław, NIP 524-277-921,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000517441, kapitał
zakładowy 5 000 zł, adres e-mail: info@medipeclinic.pl
4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą
elektroniczną określone w Regulaminie (zwana dalej: „Użytkownikiem”).
§2
Usługa
1. Usługa świadczona za pośrednictwem Witryny obejmuje swym zakresem udostępnianie
Użytkownikowi wszelkich informacji dotyczących działalności Medipe Clinic przez Administratora
(zwana dalej: "Usługą").
2. Wszelkie informacje udostępniane w ramach Usługi mają charakter jedynie poglądowy, w
szczególności na ich podstawie Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec
Administratora o świadczenie usługi, o której mowa w § 2, ust. 1.
3. Usługa świadczona jest od momentu połączenia Użytkownika z Witryną, co jest
równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Zaprzestanie świadczenia Usługi
następuje z opuszczeniem Witryny przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych
oraz podania swych danych osobowych, Usługa obejmuje również przesyłanie informacji
handlowych dotyczących usługi, o której mowa w § 2, ust. 1. W przypadku takim zaprzestanie
świadczenia Usługi, poza przesłankami wskazanymi w ust. 3
powyżej, następuje z chwilą cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez
Użytkownika.
§3
Wymagania techniczne
1. Warunkiem korzystania z Witryny jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego
(komputera, tabletu, smatphone'a etc.) połączonego z siecią internet oraz przeglądarki
internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych
(HTML) oraz PHP, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym
wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
2. Korzystanie z Witryny możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z
niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1, w tym z błędnej konfiguracji
oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub
łączem internetowym Użytkownika.
§4
Uwagi na temat funkcjonowania serwisu

1. Uwagi składane przez Użytkownika w związku z nienależytym działaniem Witryny powinny
być przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w na stronie głównej w zakładce
„Kontakt” w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie zgłoszenie.
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, w
formie, w jakiej Administrator Witryny otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
2. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych,
szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody
niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec
wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika
dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo
przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
3. Witryna udostępnia Użytkownikowi oficjalne informacje dotyczące zakresu działalności
Usługodawcy oraz funkcjonalność w formie formularzy elektronicznych mających na celu
dobrowolne pozostawienie przez Użytkownika podstawowych danych kontaktowych, które
Usługodawca wykorzysta do nawiązania kontaktu w formie elektronicznej lub poprzez
polaczenie głosowe z Użytkownikiem.
4. Pod pojęciem podstawowe dane kontaktowe rozumie się dane osobowe takie jak imię oraz
nazwisko Użytkownika, dodatkowo zbierane są także takie informacje jak numer telefonu
kontaktowego lub/i adres poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach Użytkownik może
zostać poproszony o dobrowolne określenie regionu poprzez wybór województwa, na którego
podstawie Usługodawca określi odpowiedzialna komórkę w strukturze działalności Usługodawcy
za kontakt z Użytkownikiem.
5. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie i poprzez kontakt z Usługodawcą ma prawo do
edycji swoich danych lub usunięcia ich i zaniechania dalszego kontaktu od strony Usługodawcy.
6. Zakazane jest podawanie przez Użytkownika danych osobowych innej osoby.
7. Użytkownik powinien użytkować Witrynę zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie działania
Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Witryny, nieautoryzowany dostęp do
Witryny, generowanie zbędnego ruchu w Witrynie są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie
Witryny odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie
formularzy elektronicznych udostępnionych poprzez Usługodawcę poprzez Witrynę powodując
swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do
chwilowych przerw w dostępie do Witryny przez innych Użytkowników.
8. Usługodawcą posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych
działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów
IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych
regionów, z których według Usługodawcy mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z
przeznaczeniem i użytkowaniem Witryny.
9. Narzędzia służące analizie ruchu Użytkowników zbierają automatycznie podstawowe dane
dotyczące czasu odwiedzin Witryny przez Użytkownika, dane pozwalające na określenie regionu
aktywności Użytkownika, urządzenia Użytkownika, z którego nastąpił dostęp do Witryny oraz
podstawowej jego konfiguracji. Dane te przez Usługodawcę wykorzystywane są do działań
prewencyjnych, działań majach na celu ulepszenie działania Witryny oraz do badań
marketingowych.
§5
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Wypełniając formularz kontaktowy na Witrynie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), w celach
związanych z Usługą, kontaktem telefonicznym i mailowym oraz statystyki demograficznej na
temat Użytkowników Witryny. Administrator informuje, że dane mogą być także wykorzystywane
w celach przedstawienia ofert handlowych, informacji oraz propozycji pracy. Administrator
informuje, że w tych samych celach dane mogą być wykorzystywane przez spółki powiązane z
Administratorem.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo
do żądania poprawienia lub usunięcia danych. Korzystanie ze strony, wypełnienie formularza
kontaktowego, a tym samym podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
3. Administrator nie przetwarza w żaden inny sposób, niż wynika to z ust. 1 powyżej oraz
zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych osobowych Użytkowników. Dane
osobowe Użytkowników udostępniane będą przez Administratora jedynie na żądanie organów
postępowania karnego, na mocy orzeczenia sądu lub stosownego aktu administracyjnego i tylko
tymże organom, chyba że z treści orzeczenia lub aktu administracyjnego będzie wynikało, iż
dane te udostępnione mają zostać innemu organowi lub osobie trzeciej. Dane osobowe
przetwarzane będą ponadto jedynie do czasu zakończenia korzystania z Usługi, poza danymi
związanymi z tworzonymi statystykami demograficznymi ze względu na badania rynku.
4. Administrator zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu ochrony danych
osobowych Użytkowników. W szczególności podejmie wszelkie działania uniemożliwiające
dostęp do tychże danych osobom trzecim innym niż pracownicy Administratora, zobowiązani do
zachowania poufności w tymże zakresie.
5. Użytkownik w każdym czasie może zażądać usunięcia zgromadzonych danych osobowych
dotyczących jego osoby.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Witryny zgromadzonych w
systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci
internetowej, utratą na skutek działania osób trzecich. Postanowienie niniejsze nie dotyczy
gromadzonych danych osobowych.
§6
Polityka Cookies
1. Administrator uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym Użytkownika (Cookies) w celu dostosowania ustawień Witryny do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jego działania.
2. Uzyskanie dostępu do informacji przechowywanej w urządzeniu końcowym następuje z
poszanowaniem prawa do prywatności Użytkownika.
3. Administrator informuje, iż Użytkownicy mogą uniemożliwić dostęp do danych określonych w
ust. 1 poprzez wyłączenie plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, co
jednakże skutkować będzie niemożliwością zapamiętania preferencji Użytkownika oraz
ograniczeniem dostępu do funkcjonalności Serwisu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna
na stronie internetowej www.medipeclinic.pl
2. Administrator może zakończyć działanie Witryny oraz świadczenie Usługi w każdym czasie..
3. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest
prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422

