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Regulamin Systemu Meedy Doctors 
v.01.05.2018 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
 

1. Definicje: 
1) Klient – pacjent, osoba fizyczna, której dotyczy Zlecenie, 
2) Konto – wpis w bazie danych Systemu zawierający zbiór informacji na temat podmiotów, które mają 

możliwość dostępu do Systemu lub korzystania z Usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Spółkę, 
3) Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej z późniejszymi zmianami lub inny podmiot korzystający z Systemu dla celów prowadzenia 
dokumentacji (np. psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta), 

4) Podmiot zlecający – osoba prawna, osoba fizyczna lub inny podmiot, który zleca Podmiotowi leczniczemu 
wykonanie Świadczeń na rzecz Klienta za pośrednictwem Systemu; Podmiotem zlecającym może być sam 
Klient lub Spółka, 

5) System – System Meedy Doctors– platforma online, za pośrednictwem której Spółka świadczy Usługi na 
rzecz Podmiotów leczniczych; System wykorzystywany jest do prowadzenia przez Spółkę serwisu 
internetowego pod adresem system.meedydoctors.pl.  

6) Regulamin – niniejszy regulamin wydany przez Spółkę, będący podstawą świadczenia przez nią Usług drogą 
elektroniczną, określający warunki na jakich Spółka udostępnia System do korzystania oraz zasady 
korzystania z Systemu przez Podmioty lecznicze oraz Użytkowników. 

7) Rejestracja – proces utworzenia i aktywacji Konta; 
8) Spółka – operator Systemu, który świadczy Usługi za jego pośrednictwem; SANEO S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, przy ul. Składowej 5B kod pocztowy 61-897, e-mail office@meedy.pl zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000468122 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w 
wysokości 100 000 zł w całości opłacony; NIP: 7811884232; REGON: 302472290, 

9) Świadczenie – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 
oraz inne usługi zlecane Podmiotowi leczniczemu za pośrednictwem Systemu, 

10) Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Podmiotów leczniczych 
posiadających Konto w Systemie polegające w szczególności na udostępnieniu za pomocą publicznych 
systemów teleinformatycznych narzędzi umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej oraz umawiania terminów i wskazywaniu zakresów Świadczeń kierowanych do Podmiotu 
leczniczego w oparciu o zakres i cennik Świadczeń wskazany przez Podmiot leczniczy. 

11) Użytkownik – osoba fizyczna, której nadano login i hasło do Systemu i która może korzystać z Systemu (np. 
pracownik Podmiotu leczniczego), 

12) Zlecenie – złożona przez Podmiot zlecający dyspozycja wykonania określonego zakresu Świadczeń na rzecz 
Klienta przez wskazany Podmiot leczniczy w wyznaczonym terminie, miejscu i po określonej cenie 
(umówienie terminu wizyty, w którym Podmiot leczniczy zrealizuje Świadczenia po cenie wskazanej w 
Systemie), 

13) Wersja demonstracyjna – platforma online umożliwiająca przetestowanie funkcji Systemu bez możliwości 
zapisywania danych osobowych. Wszelkie dane wprowadzone przez użytkownika celem przetestowania 
funkcji są automatycznie usuwane po jego wylogowaniu. 

2. Regulamin został wydany przez Spółkę, która na jego podstawie świadczy Usługi. 
3. Regulamin jest udostępniany przez Spółkę nieodpłatnie w każdym czasie w tym przed zawarciem umowy o 

świadczenie Usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniany w taki sposób, który umożliwia 
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym 
posługuje się Spółka. 
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4. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych funkcjonalności Systemu oraz Usług świadczonych przez 
Spółkę, które zostały uregulowane odrębnymi Regulaminami lub umowami. 

 
§ 2. Rejestracja Konta 

 
1. Utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu 

potwierdzonej odznaczeniem odpowiedniej opcji w Systemu. 
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga udostępnienia przez zainteresowanego danych, o które 

zostanie poproszony w ramach formularza. Osoba dokonująca rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialna za 
prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie 
nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest 
zakazane. Podmiot podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego 
tytułu, w szczególności względem Spółki i innych podmiotów korzystających z Systemu. 

3. Aktywacja konta następuje po wydrukowaniu z Systemu, podpisaniu w niezmienionej formie i wysłaniu przez 
Podmiot leczniczy na adres Spółki umowy o powierzeniu danych osobowych, potwierdzonych zaznaczeniem 
odpowiedniej opcji w Systemie. Umowa o powierzeniu danych osobowych powinna zostać podpisana przez 
osoby uprawnione do reprezentacji Podmiotu leczniczego i zgodnie z zasadami reprezentacji. Niezwłocznie po 
otrzymaniu podpisanego przez Podmiot leczniczy egzemplarza umowy o powierzeniu danych osobowych – 
Spółka podpisuje i wysyła na wskazany adres Podmiotu leczniczego podpisany przez siebie egzemplarz umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia – na podstawie podanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail – że dany 
Podmiot leczniczy jest już kontrahentem Spółki i zawarł ze Spółką umowę o powierzenie danych osobowych – 
aktywacja Konta następuje z pominięciem ust. 3. W takim przypadku Spółka niezwłocznie skontaktuje się 
Podmiotem leczniczym, potwierdza jego tożsamość i dane oraz uzupełnia dane Konta i dokonuje jego aktywacji. 

5. Do czasu aktywacji Konta możliwe jest przetestowanie funkcji Systemu wyłącznie w wersji demonstracyjnej. 
 

§ 3. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną 
 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie Usług polegających na udostępnianiu Systemu za 
pośrednictwem którego: 
1) dokonywana jest Rejestracja Podmiotów leczniczych, 
2) Podmioty lecznicze prowadzą dokumentację medyczną w formie elektronicznej, 

2. Dostęp i korzystanie z określonych funkcji Systemu jest bezpłatne, chyba że System przed skorzystaniem z 
określonej funkcjonalności poinformował Użytkownika o konieczności uregulowania odpowiedniej opłaty, a 
Użytkownik wyraził zgodę na jej poniesienie. 

3. W ramach Systemu Spółka może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość 
dostępu do serwisów i usług administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez podmioty 
trzecie stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez te podmioty i obowiązujących w ramach 
danego serwisu. 

 
§ 4. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej 

 
1. Podmioty lecznicze prowadzące dokumentację medyczną za pośrednictwem Systemu uzyskują dostęp do 

następujących Usług: 
1) gromadzenie w trakcie wizyt wszystkich danych osobowych i medycznych zgodnie z wymogami prawnymi, 

jak również dostęp do informacji, dokumentów i historii zdarzeń medycznych dotyczących pacjentów, 
2) generowanie dokumentów (m.in. recept, skierowań), w tym tworzenie dokumentów na podstawie 

zdefiniowanych szablonów stosowanych w Podmiocie leczniczym (np. karta wizyty), 
3) dostęp do rozwiązań ułatwiających obsługę wizyt i prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia 

pacjenta, jak np. słowniki ICD-9 i ICD-10, alerty, elektroniczna baza leków, 
4) pozostałych usług wskazanych pod adresem  system.meedydoctors.pl . 

2. Na stronie internetowej system.meedydoctors.pl/pomoc Spółka przedstawia szczegółowe informacje 
dotyczące: 
1) zakresu funkcji dostępnych w Systemu związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej w formie 

elektronicznej, 
2) instrukcję korzystania z Systemu i Usług, 
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3) aktów prawnych zawierających wytyczne, wymagania i zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej, które zostały zaimplementowane w Serwisie, 

4) zastosowanych w Serwisie narzędzi, mechanizmów i metod dotyczących bezpieczeństwa danych. 
3. Dostęp do danych medycznych zgromadzonych w Systemie posiadają Użytkownicy Podmiotu leczniczego, 

którym nadano odpowiednie uprawnienia w Systemie. Prawo do tworzenia Użytkowników oraz przypisywania 
im uprawnień w ramach danego Podmiotu leczniczego zarejestrowanego w Systemie przysługuje 
Użytkownikowi rejestrującemu ten Podmiot leczniczy w Systemie lub innej osobie – uzgodnionej między 
Podmiotem leczniczym, a Spółką. Odpowiedzialność za nadawanie dostępu do elektronicznej dokumentacji 
medycznej Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami ciąży na Podmiocie leczniczym. 

4. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Spółkę na rzecz Podmiotu leczniczego na podstawie 
niniejszego Regulaminu bez względu na przyczynę Spółka wyznaczy Podmiotowi leczniczemu odpowiedni, co 
najmniej 30-dniowy termin umożliwiający pobranie oraz migrację danych zgromadzonych w ramach 
prowadzonej elektronicznej dokumentacji medycznej. Początek terminu na pobranie danych zgromadzonych 
w ramach modułu elektronicznej dokumentacji medycznej zostaje wyznaczony na dzień rozwiązania umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną. Po jego upływie następuje całkowite zablokowanie dostępu Podmiotu 
leczniczego do Systemu oraz usunięcie wszystkich zgromadzonych danych. W przypadku gdy w okresie 
świadczenia Usług lub w dodatkowym terminie wszystkie dane medyczne zgromadzone w Systemie nie zostaną 
pobrane przez podmiot leczniczy – Spółka będzie przechowywać dane medyczne w Systemie aż do czasu ich 
pobrania przez podmiot leczniczy naliczając opłatę zgodną z aktualnym cennikiem za przechowywanie danych 
albo dokona samodzielnego eksportu i archiwizacji danych na nośniku elektronicznym usuwając tym samym 
dane z Systemu. 

5. Spółka odstąpi od wyznaczenia dodatkowego terminu na pobranie danych, o którym mowa w zadaniach 
poprzednich i usunie wszystkie dane niezwłocznie na wyraźne żądanie Podmiotu leczniczego. 

6. Spółka gwarantuje, że Serwis oraz Usługi związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w formie 
elektronicznej będą spełniać wymagania wskazane w §3 oraz ponosi względem Profesjonalisty 
odpowiedzialność cywilnoprawną na zasadach ogólnych za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania 
wskazanych postanowień. 

7. Spółka bezpłatnie udostępnia każdemu podmiotowi leczniczemu w Systemie 1 GB (gigabajt) miejsca na 
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Podmiot leczniczy może 
zamówić rozszerzenie wskazanej pojemności, zgodnie z aktualnym cennikiem. 

 
§ 5. Umawianie wizyt przez Internet 

 
1. Podmioty lecznicze mogą wykorzystywać System do udostępniania informacji o świadczonych przez siebie 

usługach, ich cenach oraz wolnych terminach, w których możliwe jest umówienie wizyty przez Internet 
(przekazanie przez Podmiot Zlecający Podmiotowi leczniczemu Zlecenia wykonania określonych Świadczeń na 
rzecz Klienta). 

2. W celu przyjmowania Zleceń od Podmiotów zlecających konieczne jest zdefiniowanie w Systemu zakresu 
Świadczeń i cen, po których Świadczenia mają być realizowane przez Podmiot leczniczy oraz wskazanie wolnych 
terminów, w których możliwa jest ich realizacja. Czynność, o której mowa w zdaniu poprzednim jest 
równoznaczna ze złożeniem oferty w rozumieniu prawa cywilnego. 

3. Wolne terminy (oferty) wskazane za pośrednictwem Systemu mogą być udostępniane przez Spółkę innym 
serwisom świadczącym usługi w zakresie umawiania wizyt – w celu zwiększenia ilości zgłaszanych Klientów. 
Spółka zapewnia jednak, że zajęcie terminu wizyty w jednym serwisie oznacza automatyczną blokadę tego 
terminu w pozostałych serwisach, uniemożliwiając umówienie wielu pacjentów na ten sam termin. 

4. Złożenie Zlecenia przez Podmiot zlecający (umówienie terminu wizyty w Podmiocie leczniczym), jest 
równoznaczne z akceptacją przez Podmiot zlecający i Klienta oferty wykonania Świadczenia złożonej przez 
Podmiot leczniczy w Systemu. Złożenie zlecenia w Systemie jest równoznaczne z zawarciem między 
Podmiotem Zlecającym, Klientem i Podmiotem leczniczym bezpośredniej umowy na realizację Świadczenia. W 
przypadku ofert dotyczących terminów off-line tj. terminów wymagających dla umówienia wizyty uzyskania od 
Podmiotu leczniczego dodatkowego telefonicznego lub mailowego potwierdzenia dostępności terminu wizyty, 
do akceptacji oferty i zawarcia bezpośredniej umowy na realizację Świadczenia dochodzi dopiero po uzyskaniu 
potwierdzenia tego terminu od Podmiotu leczniczego. 
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5. Zasady odpłatności za Świadczenie reguluje treść umowy zawartej w Systemie między Podmiotem leczniczym 
i Podmiotem Zlecającym, o której mowa w ust. 4 potwierdzonej odpowiednimi komunikatami lub 
powiadomieniami. 

6. W celu przyjmowania Zleceń, gdy termin wizyty jest umawiany bezpośrednio przez Klienta wystarczy aby 
Podmiot leczniczy oznaczył odpowiednią opcję w Systemie. W celu przyjmowania pozostałych Zleceń tj. takich 
gdy umówienia wizyty dokonuje Podmiot Zlecający inny niż Klient konieczne jest podpisane odrębnej umowy 
między Podmiotem leczniczym, a Spółką. W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel. 61 62 62 560 lub drogą 
elektroniczną na adres kontraktowanie@meedy.pl 

 

§ 6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
 

1. Dostęp do podstawowych informacji na temat Systemu jak również treści Regulaminu, posiada każdy Podmiot 
leczniczy w trakcie Rejestracji Konta na stronie Systemu oraz po zalogowaniu. 

2. W celu korzystania z Systemu i Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne: 
1) posiadać dostęp do sieci Internet, 
2) posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, 

Edge, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, 
3) posiadać aktywne konto poczty e-mail, 
4) w przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie 

właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci 
tego urządzenia. 

3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Systemu było możliwe ze wszystkich popularnych typów 
komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i 
efektywności korzystania z Systemu w całości lub części przy użyciu narzędzi innych niż wymienione w ust. 2. 

4. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług oraz bezpieczeństwa 
danych komunikowanych za pośrednictwem Systemu lub danych, które są w nim przechowywane. Spółka 
oświadcza, że System spełnia wszystkie warunki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dla urządzeń i 
systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych (w tym danych wrażliwych – danych 
medycznych), oraz do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Spółka zastrzega jednak, że 
korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, 
która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji. W związku z powyższym rekomenduje się 
Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania w szczególności zalecane 
jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. 

 
§ 7. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną 

 
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Podmiot leczniczy z chwilą utworzenia 

Konta. W celu korzystania z Usług konieczna jest aktywacja Konta. 
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania się Podmiotu 

leczniczego z Systemu lub podjęcia decyzji przez Spółkę o zaprzestaniu świadczenia Usług na rzecz danego 
Podmiotu leczniczego, 

3. W przypadku świadczenia Usług drogą elektroniczną wyłącznie na podstawie Regulaminu umowa o świadczenie 
Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Podmiotowi leczniczemu przysługuje w każdej chwili prawo do 
żądania wyrejestrowania się z Systemu. Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego za 
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres 
email office@meedy.pl lub listownie przesyłką poleconą na adres Spółki. W takim przypadku Spółka 
zobowiązuje się do wyrejestrowania Podmiotu leczniczego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia 
stosownego wniosku. Wyrejestrowanie jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz 
Podmiotu leczniczego, w tym z usunięciem wszelkich danych przechowywanych przez niego w Systemie, z 
zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

4. Decyzja Spółki o zaprzestaniu świadczenia Usług na rzecz Podmiotu leczniczego może wynikać z: 
1) odmowy tego podmiotu udzielenia niezbędnych zgód lub przekazania danych niezbędnych do świadczenia 

określonej Usługi, 
2) cofnięcia przez Podmiot leczniczy akceptacji dla Regulaminu lub innych oświadczeń i umów niezbędnych 

dla korzystania z Systemu, 
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3) naruszeń postanowień Regulaminu, w szczególności z powodu niezgodności z prawdą podanych danych i 
złożonych oświadczeń, 

4) nieuiszczenia wymaganych opłat za korzystanie z Usług (w przypadku korzystania z płatnych Usług), 
5) zaprzestania świadczenia Usług przez Spółkę w całości lub w części. 

5. Decyzja Spółki o zaprzestaniu świadczenia Usług na rzecz danego Podmiotu leczniczego jest komunikowana za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres email podany podczas rejestracji. Zaprzestanie 
świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcie wszelkich danych przechowywanych przez niego w 
Systemie następuje 7 dni od wysłania wiadomości o rozwiązaniu umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

 
§ 8. Podstawowe prawa i obowiązki Spółki oraz Podmiotu leczniczego i Użytkowników 

 
1. Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Podmiotów leczniczych oraz ich Użytkowników. 
2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Systemie były aktualne, dokładne, oraz dostępne 

nieprzerwanie. 
3. Spółka zastrzega sobie prawo do: 

1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Systemu albo z 
pracami konserwacyjnymi. Spółka dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla 
Użytkowników. 

2) wysyłania podmiotom zarejestrowanym w Systemie oraz Użytkownikom: 
 komunikatów wewnętrznych za pośrednictwem Systemu oraz 
 wiadomości e-mail na podane adresy poczty elektronicznej 

zawierających informacje techniczne, prawne i transakcyjne związane z funkcjonowaniem Systemu i 
świadczeniem Usług, 

3) dowolnej modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usług bezpłatnych lub płatnych, które nie zostały 
jeszcze opłacone przez Podmiot leczniczy oraz sposobu działania Systemu po uprzednim poinformowaniu 
tych podmiotów, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą. 

4. Każdy Podmiot leczniczy oraz Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z tekstem Regulaminu oraz 
instrukcją korzystania z Systemu, akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku 
braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Podmiot leczniczy oraz Użytkownik jest 
zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z Systemu oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Spółki. 

5. Podmioty lecznicze oraz Użytkownicy akceptują konieczność podania i aktualizowania danych niezbędnych przy 
korzystaniu z Usług, w szczególności aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. 

6. Podmioty lecznicze oraz Użytkownicy mają prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Systemu, w tym 
edytowania dotyczących ich danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie. W 
przypadku gdy zarządzanie określonymi Usługami lub edycja określonych danych nie jest możliwa poprzez 
dokonanie samodzielnych czynności przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu, mogą oni zgłosić chęć 
dokonania odpowiednich czynności Spółce pocztą elektroniczną na adres office@meedy.pl lub listownie (listem 
poleconym) na adres Spółki. Spółka dokona odpowiednich czynności niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdyby dokonanie odpowiednich czynności 
było niemożliwe ze względu na niezgodność z Regulaminem, przepisami prawa lub brakiem odpowiednich 
funkcjonalności Systemu albo brakiem w ofercie Spółki odpowiednich Usług Spółka niezwłocznie poinformuje 
o tym fakcie Użytkownika oraz powstrzyma się od wykonania czynności. 

7. Użytkownikom korzystającym z Usług zabrania się: 
1) korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z Regulaminem, 
2) udostępniania indywidualnych loginów i haseł do Systemu osobom nieuprawnionym, 
3) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Systemu oraz od 

korzystania z Systemu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 
4) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste 

osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki. 
 

§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona danych (w tym danych osobowych) 
 

1. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie wszystkim podmiotom (w tym Podmiotom leczniczym ich 
Użytkownikom oraz pacjentom) ochrony prywatności oraz danych i dokumentów wykorzystywanych w trakcie 
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korzystania z Systemu na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących 
przepisach prawnych, w szczególności dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych 
osobowych, prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz prawa telekomunikacyjnego. 
W szczególności Spółka oświadcza, iż: 
1) przetwarza powierzone jej do przetwarzania dane osobowe (w tym dane medyczne) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą 
ochronę tych danych osobowych, w szczególności zapewniając zabezpieczenie danych osobowych przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz zmianą, 
uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem. 

2) System spełnia wymogi stawiane urządzeniom i systemom służącym do przetwarzania danych osobowych 
(w tym danych medycznych) przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zapewniając tym samym 
należytą ochronę tych danych. 

2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, 
nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych użytkowanych za pośrednictwem lub 
przy udziale Systemu. W szczególności: 
1) dostęp do Systemu zabezpieczany jest indywidualnym hasłem dostępu. Hasło to ma min. 8 znaków a 

System wymaga ustawienia silnego hasła (zawierającego przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, 
jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny) przy Rejestracji, 

2) w dowolnym momencie Użytkownik może dokonać zmiany hasła. W przypadku gdy od ustanowienia lub 
ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni podczas próby zalogowania się do Systemu na Użytkowniku 
wymuszana jest zmiana hasła, 

3) przypadku zapomnienia hasła dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła, 
4) System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu. W przypadku trzech nieudanych prób 

zalogowania do Systemu z powodu podania błędnego hasła konto Użytkownika zostaje zablokowane na 
15 minut. W celu odblokowania konta konieczny jest kontakt ze Spółką. W razie podejrzenia włamania 
istnieje możliwość szybkiej weryfikacji czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa, 

5) przy świadczeniu Usług Spółka stosuje szyfrowanie SSL, oraz zapory sieciowe (firewall) 
6) dane na serwerach Systemu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup), 
7) dane przechowywane w Systemie są chronione programem antywirusowym, który skanuje zapisywane 

dane pod kątem obecności wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest aktualizowana co 
godzinę, 

8) Spółka kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym 
fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do Systemu, 

9) dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie pracownikom i kontrahentom Spółki w zakresie 
niezbędnym do przetwarzania ich na potrzeby Spółki w związku ze świadczeniem Usług lub realizacją 
Świadczeń. Ponadto na mocy umowy podmioty te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, a w 
przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne, 

3. W trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną Spółka przetwarza następujące informacje: 
1) informacje podawane i załączane przez Podmiot leczniczy oraz Użytkowników związane z Rejestracją Konta 

i Użytkowników 
 są wykorzystywane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o 

świadczenie Usług drogą elektroniczną jak również prawidłowego wykonania zobowiązań 
wynikających z tej umowy oraz uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami Użytkowników Systemu. 

2) dane i dokumenty związane z korzystaniem przez Podmioty lecznicze i ich Użytkowników z konkretnych 
Usług oferowanych w Systemie, 
 administratorem tych danych osobowych Podmiot leczniczy; są one przetwarzane przez Spółkę na 

podstawie umowy o powierzenie danych osobowych zawieranej w procesie aktywacji Konta, 
3) informacje uzyskiwane podczas korzystania z Systemu przez Użytkowników (np. cookies) 

 są wykorzystywane w celu monitorowania czynności dokonywanych w Systemie przez jego 
Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemu i przechowywanych w nim danych oraz 
rozwiązywania wszelkich problemów technicznych związanych z korzystaniem z Systemu; Informacje 
zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii mogą również służyć do zwiększania 
wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług. 
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4. System ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji do niezbędnego minimum. Przed wykorzystaniem 
danych lub informacji w celu innym niż wymienione w niniejszym Regulaminie Użytkownik zostanie poproszony 
o wyrażenie odrębnej zgody. 

5. Zawierając umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną Podmioty lecznicze oraz Użytkownicy: 
1) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przy zawieraniu umowy lub 

Rejestracji Konta albo wprowadzonych do Systemu lub rejestrowanych w Systemie w trakcie korzystania z 
jego funkcjonalności, 

2) potwierdzają autentyczność podanych przez siebie danych, 
3) wyrażają zgodę na otrzymywanie 

 komunikatów wewnętrznych za pośrednictwem Systemu oraz 
 wiadomości e-mail na podane adresy poczty elektronicznej 

zawierających informacje techniczne, prawne i transakcyjne związane z funkcjonowaniem Systemu i 
świadczeniem Usług. 

6. Spółka zapewnia osobom korzystającym z Systemu oraz Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz 
umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Wskazane osoby mogą w każdej chwili zgłosić Spółce żądanie 
usunięcia dotyczących ich danych osobowych. W przypadku gdy edycja określonych danych nie jest możliwa 
poprzez dokonanie samodzielnych czynności przez te osoby za pośrednictwem Systemu, mogą one zgłosić chęć 
dokonania odpowiednich czynności Spółce pocztą elektroniczną na adres office@meedy.pl lub listownie (listem 
poleconym) na adres Spółki. Spółka dokona odpowiednich czynności niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych wprowadzonych lub 
podanych przez podmiot korzystający z Systemu lub Użytkownika, Spółka może zażądać przedstawienia 
stosownych dokumentów potwierdzających te dane. 

8. Spółka zastrzega, że w ramach Systemu mogą zostać zamieszczone linki i informacje umożliwiające 
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych i serwisów. Spółka nie ma wpływu na 
prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę ochrony danych osobowych i 
nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że zastrzeżono inaczej. Sugerowane jest, by przed korzystaniem z 
zasobów przez nie oferowanych, Użytkownicy zapoznali się z regulaminami, dokumentami dotyczącymi polityki 
prywatności, jak i zasadami ochrony danych osobowych, a w ich braku skontaktowali się z administratorem 
danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. 

9. Klauzula informacyjna. 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Saneo S.A. z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Składowej 5B, 60-897 Poznań zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 
KRS 0000468122 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 
000 zł w całości opłacony; NIP: 7811884232; REGON: 302472290  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Saneo S.A. możliwy jest pod adresem email 
iod@meedy.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
 realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 realizacji usług powiadamiania generowanych przez System oraz innych komunikatów 

technicznych związanych z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z Saneo S.A. w 

zakresie: 
 - świadczenia usług medycznych, 
 - świadczenia usług informatycznych i telekomunikacyjnych, 
 - podmioty świadczące usługi księgowe i audytorskie, 
 - kancelarie prawne. 

 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy. Po 
zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane osobowe 
przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

 Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  
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 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes UODO ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 
 Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz do realizacji usług w jej 

ramach. Brak podania danych osobowych wiąże się z niemożnością skorzystania z usługi. 
 Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

§ 10. Polityka plików „cookies” 
 

1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone 
do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i 
wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają 
najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy 
identyfikator. 

2. Spółka wykorzystuje „Cookies” w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również 
w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników 
ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Systemu, z 
wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” 
mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie 
dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

3. Spółka stosuje "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu 
Użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe 
przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - 
użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów Spółki 
podlegają ich własnej polityce prywatności. 

4. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 
"cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki 
internetowej, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową 
informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" 
oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący 
stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie 
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internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku usług 
udostępnianych w Systemie przez Spółkę akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego 
korzystania. 

6. Spółka zastrzega, że w ramach Systemu mogą zostać zamieszczone linki i informacje umożliwiające 
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych i serwisów. Spółka nie ma wpływu na 
prowadzoną przez administratorów tych stron politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie 
odpowiedzialności, chyba że wskazano inaczej. Sugerowane jest, by przed korzystaniem z zasobów przez nie 
oferowanych, Użytkownicy zapoznali się z zasadami stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, 
a w ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. 

 
§ 11. Ochrona praw własności intelektualnej w Systemie 

 
1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Systemu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, 

materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy 
danych, klasyfikacje (w tym klasyfikacja ICF, ICD-9 oraz ICD-10) rankingi, zestawienia i raporty stanowią 
przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Spółki lub osób trzecich i podlegają 
ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz 
konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Podmioty lecznicze oraz Użytkowników z materiałów, o których mowa 
w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W 
szczególności zabronione jest: 
1) modyfikowanie lub zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach 

internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza 
dozwoloną prawem, 

2) umieszczanie odesłań do Systemu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła 
pochodzenia materiałów, 

3) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak 
wytworzonych egzemplarzy, 

4) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego 
rozpowszechniania. 

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Systemu. 
3. Oznaczenia umieszczane w Systemie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej 

oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
 

§ 12. Odpowiedzialność 
 

1. Podmioty lecznicze oraz Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki oraz 
pozostałych podmiotów (np. Podmiotów zlecających) działających w Systemie za korzystanie z Systemu 
niezgodnie z prawem i Regulaminem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i 
informacji umieszczonych w Systemie przez Użytkownika. 

2. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Systemu. 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Systemu na skutek uzyskania dostępu do 
hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik 
zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło oraz skontaktować się ze Spółką w celu poinformowania o zaistniałej 
sytuacji. 

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu a także utratę 
danych powstałe w wyniku: 
1) działania osób trzecich lub siły wyższej, 
2) będące następstwem korzystania z Systemu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem 

lub Regulaminem, 
3) wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, 
4) niemożność zalogowania się w Systemu spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią 

systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika. 
4. Spółka nie odpowiada za wady oraz jakość oferowanych produktów i Usług bezpłatnych, chyba że Regulamin 

lub inne porozumienia lub umowy stanowią inaczej. Spółka nie odpowiada także za skutki niewykonania lub 
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nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Systemu, zobowiązań oraz 
zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 

 
§ 13. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego 

 
1. Spółka dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu oraz udzieli pomocy w 

rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem. 
2. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu lub Spółki oraz dostępnych treści, narzędzi i usług 

można zgłaszać pisemnie na adres Spółki lub w formie elektronicznej na adres office@meedy.pl 
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Spółkę pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej, 

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych 
przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim 
wyjaśnieniu podmiotowi składającemu reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających 
dodatkowego ustalenia. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z 
nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub 
obraźliwe wobec Spółki nie będą rozpatrywane. 

5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze świadczenia Usług i korzystania z Systemu, nie rozwiązane polubownie, 
rozstrzygane są przez: 
1) sąd właściwy dla siedziby Spółki – w przypadku sporów z podmiotami i Użytkownikami niebędącymi 

konsumentami, 
2) sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku sporów z podmiotami i 

Użytkownikami będącymi konsumentami. 
 

§ 14. Postanowienia końcowe 
 

1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, podlegającej akceptacji Podmiotów 
leczniczych oraz Użytkowników pod rygorem zaprzestania dalszego świadczenia Usług w ważnych przypadkach, 
w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Systemu lub zmiany przepisów prawa. 

2. O dokonanej zmianie Regulaminu Spółka poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany 
adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez System, na 14 dni 
przed ich wejściem w życie. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, 
w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu 
skutki w postaci nieotrzymania powiadomień z Systemu lub powiadomień o których mowa w Regulaminie. 

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2018 r. 


