
REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ  
Przychodni Specjalistycznej CENTRUM 

 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Administratorem Serwisu e-rejestracja, zwanego dalej „e-rejestracją” jest Przychodnia 
 Specjalistyczna CENTRUM zwaną dalej Przychodnia CENTRUM 
2. Użytkownikiem e-rejestracji jest każda osoba korzystająca z usług serwisu.  
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z e-rejestracji zgodnie z niniejszym regulaminem 
 oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
4. Korzystanie z e-rejestracji jest bezpłatne. 
5. Prawo do korzystania z e-rejestracji przysługuje pacjentom Przychodni CENTRUM.  
6. E-rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalenia, zmiany oraz odwołania terminów 
 wizyty bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście lub telefonicznie.  
7. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
II.  Rejestracja Użytkownika  
 
1. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony.  
2. Użytkownik zobowiązany jest wprowadzać do systemu informacje zgodne z przeznaczeniem 

e-rejestracji.  
3. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-rejestracji spoczywa na nim  

samym.  
4. Instrukcja obsługi systemu e-rejestracja znajduje się na stronie internetowej Przychodni 

CENTRUM. 
 
III. Ochrona i przetwarzanie  danych 
 
1. Administrator nie udostępnia innym osobom adresów e-mail, numerów telefonów 

pozyskanych w procesie rejestracji Użytkowników.  
2. Administrator nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, a 

także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w e-rejestracji.  
3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez 

Przychodnię CENTRUM danych osobowych Użytkownika umieszczonych w e-rejestracji na 
potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosowanie do obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na powiadamianie mnie sms-em lub na wskazany adres 
e-mail przez Przychodnie CENTRUM  m.in. o: 
• terminach planowanych wizyt (przypomnienie, potwierdzenie wizyty) 
• zmianie terminu wizyty 
• otrzymywaniu informacji handlowej o nowych usługach medycznych, akcjach 

profilaktycznych, itp. 
5. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Przychodnie CENTRUM w niezbędnym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) w celach informacyjnych 
i marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do 
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym 
czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez 
Przychodnie CENTRUM zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późń. zm.) na wskazany 
adres poczty elektronicznej lub smsem na podany numer tel. komórkowego. 



7. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma 
w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich 
poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 
IV. Ograniczenie odpowiedzialności 
 
1. Administrator zastrzega sobie prawo przerw w pracy e-rejestracji niezbędnych do konserwacji lub 

aktualizacji serwisu.  
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający 

z przyczyn od niego nie zależnych, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające 
z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub 
czynnikami niezależnymi od Administratora. 

 
V. Wymagania techniczne 
 
1. Do prawidłowego działania systemu wymagana jest dowolna przeglądarka internetowa.  
2. System elektronicznej rejestracji dostępny jest poprzez link na stronie Przychodni CENTRUM 

– www.przychodniacentrum.com  
3. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym  

zakresie. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
 
1. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia e-rejestracji w każdym czasie bez 

powiadomienia.  
2. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiany obowiązują 

od chwili opublikowania na stronie internetowej Przychodni CENTRUM 
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