REGULAMIN
TELEPORADY

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Teleporady oferowanej
przez Mazovię Medical sp. z o.o.
2. Regulamin wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej mazoviamedical.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią,
jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Mazovia Medical sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

II. Definicje
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1. MM – należy przez to rozumieć Mazovia Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Marii 7 lok. 18, 05-803 Pruszków, KRS
0000316013, NIP: 5213507004, REGON: 141646951, kapitał zakładowy: 50000 PLN
2. Kliencie – należy go rozumieć jako osobę korzystającą z usługi medycznych oferowanych przez MM. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane oraz udostępniane w
celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrażonymi zgodami.
3. Usługa Medyczna - należy przez to rozumieć konsultację lekarską odbywającą się
drogą telefoniczną, którą Pacjent może zamówić w ramach usług świadczonych przez
MM. Szczegółowy zakres Usług Medycznych dostępny jest na stronie
mazoviamedical.pl
4. Biuro Obsługi Pacjenta (BOP) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez MM
usługę, zapewniającą Pacjentom kontakt poprzez:
1. infolinię pod nr +48 22 730 15 55 (w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku
do piątku)
2. pocztę elektroniczną pod adresem mazoviamedical@wp.pl
3. a także w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie ul.
Marii 7/1B, 05-803, Pruszków.

Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej
mazoviamedical.pl
5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Usługi medycznej, w szczególności zakres praw i obowiązków
Pacjentów.
6. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez MM stronę
mazoviamedical.pl zawierającą niezbędne informacje, umożliwiające korzystanie
z Usług Medycznych.
7. Umowie – stosunek umowny zawarty pomiędzy Pacjentem i MM, nawiązany poprzez
przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzyjęcie niniejszego Regulaminu
oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług oraz korzystania z nich.
8. Dane osobowe - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust.
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) – RODO.

III. Zasady ogólne korzystania

1. Pacjent może dokonać zakupu Usługi Medycznej za pośrednictwem:
1) Strony internetowej, Pacjent może dokonać zakupu 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok,
2) infolinię pod nr +48 22 730 15 55 (w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku
do piątku),
3) 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki,
2. Pacjent zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej oraz Usługi Medycznej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Pacjent wyraża zgodę na udzielenie Pacjentowi wybranej przez niego Usługi Medycznej,

4. Średni czas Usługi Medycznej wynosi do 20 min. Pacjent oświadcza, iż wie oraz
zgadza się na nagrywanie Usługi Medycznej.
5. Pacjentowi korzystającemu wcześniej z usług MM, dla którego MM posiada założoną
kartę pacjenta, przysługuje (wedle uznania lekarza udzielającego Usługi Medycznej)
możliwość skierowania na badania specjalistyczne, zwolnienie lekarskie lub wystawienie stosownej recepty lekarskiej.
6. Warunkiem skorzystania z Usługi Medycznej jest:
1) posiadanie przez Pacjenta dostępu do internetu oraz telefonu (MM nie ponosi
odpowiedzialności lub kosztów związanych z dostępem Pacjenta do internetu
lub telefonu),
2) wypełnienie formularza, w tym podanie niezbędnych Danych osobowych oraz
medycznych przy składaniu zamówienia na Usługę Medyczną,
3) dokonanie stosownej opłaty,
4) akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
5) ukończenie przez Pacjenta 18-go roku życia oraz posiadanie przez Pacjenta
pełnej zdolności do czynności prawnej (osoba poniżej 18-go roku życia zapisywana jest przez swojego opiekuna prawnego, a opiekun zobowiązany jest
pozostawać cały czas podczas Usługi Medycznej z niepełnoletnim Pacjentem),
7. W przypadku zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej, Pacjent składa zamówienie wskazując na Usługę Medyczną, którą jest zainteresowany, za pomocą
opcji „DO KASY”, a następnie w Kasie wskazuje termin Usługi Medycznej oraz sposobu płatności za wybraną Usługę medyczną, a także wypełnia stosowny formularz.
8. W przypadku zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej, Natychmiast po
złożeniu zamówienia, Pacjent zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie Usługi Medycznej dotarło do MM.
9. Pacjentowi zabronione jest w szczególności:
1) podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych
lub inne wprowadzanie w błąd w zakresie osoby Pacjenta i posiadanych przez
Pacjenta uprawnień,
2) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. Zmiany/anulowanie Usług Medycznych
1. Jeżeli po złożeniu przez Pacjenta zamówienia, MM nie będzie mógł go zrealizować
(np. lekarz świadczący usługę będzie niedostępny), MM ma obowiązek powiadomić o
tym Pacjenta i zwrócić wpłacone przez niego pieniądze, w terminie do czternastu dni
(chyba, że MM zaproponuje Pacjentowi inny termin Usługi Medycznej lub udzielenie
Usługi Medycznej przez innego lekarza, a Pacjent będzie zainteresowany zamianą).
2. Pacjent może zmienić lub anulować Usługę Medyczną kontaktując się z BOP e-mailem pod adresem mazoviamedical@wp.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 730
15 55 lub w siedzibie Spółki ul. Marii 7/1B, 05-803, Pruszków, przy czym jeśli Pacjent:

1) odwoła Usługę Medyczną do 24h przed planowanym terminem, Pacjentowi
przysługuje zwrot pieniędzy albo jednokrotna zmiana terminu w okresie do 30
dni od pierwotnego terminu Usługi Medycznej,
2) odwoła Usługę Medyczną w terminie krótszym niż 24h przed planowanym
terminem albo Pacjent nie odwoła, a Usługa Medyczna nie odbędzie się z
przyczyn leżących po stronie Pacjenta, Pacjentowi w okresie 7 dni od pierwotnego terminu Usługi Medycznej przysługuje możliwość zmiany terminu
Usługi Medycznej na inny termin przypadający w okresie do 30 dni od pierwotnego terminu Usługi Medycznej.

IV. Opłaty
1. MM zamieszcza informację na temat swojej oferty na Stronie internetowej.
2. Ceny towarów Usług Medycznych wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dodatkowych, takich jak koszty połączenia.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest przy zakupie
Usługi Medycznej za pośrednictwem:
1) Strony internetowej - Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności,

2) infolinii – podczas rozmowy oraz sprecyzowania usługi, z której Pacjent chce
skorzystać,
3) w siedzibie Spółki - podczas rozmowy oraz sprecyzowania usługi, z której Pacjent chce skorzystać,
4. Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę za Usługę Medyczną przy zamówieniu Usługi
Medycznej za pośrednictwem:
1) Strony internetowej – po wybraniu formy płatności (widocznej na Stronie internetowej) odpowiadającej Pacjentowi,
2) infolinii – poprzez wykonanie wpłaty/przelewu na konto Spółki oraz wysłanie
potwierdzenia płatności na adres email mazoviamedical@wp.pl,
3) w siedzibie Spółki – płatność gotówką lub kartą,
5. Do każdej Usługi Medycznej wystawiana jest faktura VAT.
6. Ewentualny zwrot opłaty za Usługę Medyczną będzie realizowany w sposób analogiczny do sposobu płatności dokonanego przez Pacjenta, chyba że Pacjent wskaże
inny sposób zwrotu. MM zwróci opłatę niezwłocznie w ciągu 7 dni od wystąpienia
przesłanki warunkującej zwrot takowej.

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
1. MM nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po
stronie Pacjenta (szczególnie za brak dostępu Pacjenta do Internetu lub brak dostępu
do linii telefonicznej, ewentualnie urządzeń Pacjenta).
2. Pacjent jest świadomy, że przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem
możliwości korzystania z Usługi Medycznej lub nieprawidłową diagnozą takowej,
3. Pacjent jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi Medycznej zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie MM lub lekarz Udzielający Świadczenie Medyczne może
odmówić dalszego świadczenia Usługi Medycznej.

VII. Dane osobowe
MM niniejszym oświadcza, iż:

1. Dane osobowe są przetwarzane celem zawarcia i wykonania Usługi Medycznej, której Pacjent jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym usług na
podstawie art. 6 ust. 1b, 1c oraz 1f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu MM, w szczególności celem wykonania umowy, prowadzenia dokumentacji medycznej, obronie praw, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu MM
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym będzie uniemożliwiało skorzystanie z
Usługi Medycznej.
3. Pacjent, z uwzględnieniem ciążących na MM obowiązków prawnych, posiada prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
3) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów,
dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane
dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane
dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, MM nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane
dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu,
5) przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,

6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pacjenta
(sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pacjenta danych osobowych
można wnieść w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją,
4. Dane udostępnione przez Pacjenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników MM w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Pacjenta oraz świadczącym usługi informatyczne, dostawców usług
MM niezbędnych do realizacji usług w ramach Umowy (podmiotów uczestniczących
w procesach niezbędnych do wykonania umowy, usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną), organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących
zadania publiczne.
5. MM danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z
Pacjentem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (szczególnie dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej) oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (tj. 6
lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązania lub zrealizowania umowy
Zlecenie z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego).
7. MM nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, względem Pacjentów.
8. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

VIII. Reklamacje
1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną
reklamacji.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BOP.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji MM zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Pacjenta,
MM pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, MM prosi każdorazowo o
podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Pacjenta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec MM.
6. MM rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku
konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec
od dnia doręczenia do MM dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, MM poinformuje Pacjenta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia
(okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Pacjenta w sposób analogiczny do
zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Pacjenta w reklamacji.
8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności
oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Pacjenta lub podjęciu stosownych
działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania
oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
9. BOP udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko MM w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
10. Pacjent ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez MM. Odwołanie będzie
rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.
11. Pacjent może:
1) skierować odwołanie od decyzji MM bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od
daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
2) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

IX. Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku zamówienia usługi medycznej poza siedzibą Spółki, Pacjent może odstąpić od Umowy zawartej z MM, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Pacjent wyśle
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Pacjent może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie do BOP oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Pacjent może skorzystać z formularza odstąpienia od
Umowy wedle obowiązujących przepisów, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi, jeżeli usługa została wykonana. Pacjent niniejszym oświadcza, że został poinformowany, że po skorzystaniu z
usługi traci prawo odstąpienia od umowy.

XI. Zmiana regulaminu
1. Z ważnych przyczyn (takich jak choćby zmiana przepisów prawa) MM zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie Usług
Medycznych i zasad korzystania z tychże.
2. O zmianie Regulaminu Pacjent zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila
oraz komunikatu dostępnego na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej
zakładce Strony internetowej.
3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Pacjent nie wypowie
Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie
Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji
Regulaminu na Stronie internetowej. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jego akceptacji. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać do
BOP.

XV. ODR

1. MM niniejszym informuje, iż celem niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzyganie przez Internet sporów między Pacjentami a MM powstałych w związku z korzystaniem z Usług Medycznych, Pacjent może prawo skorzystać z europejskiej platformy ODR (zwanej dalej
„platformą ODR”), dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
(bezpośredni link dostępny jest także na stronie internetowej mazoviamedical.pl)
2. ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z wszelkich internetowych umów zawieranych między
Pacjentem a MM w ramach Usługi Medycznej, przy czym rozstrzyganie sporu odbywa
się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2
dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie platformy ODR.
3. MM informuje, iż w razie jakichkolwiek uwag lub wątpliwości w zakresie sporów lub
ODR, prosi Pacjentów o kontakt z BOK, w tym na wskazany powyżej adres mailowy,
tj. mazoviamedical@wp.pl , który to adres mailowy wykorzystywany będzie w razie
sporu prowadzonego za pośrednictwem ODR.

XVI. Postanowienia końcowe
1. MM zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Pacjent łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz Usług Medycznych jest prawo
polskie.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4. Pacjent ma prawo dochodzenia swoich praw wynikających z zawartej Umowy lub
Usługi Medycznej zarówno drogą polubowną jak i przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.

