
REGULAMIN PORTALU PACJENTA CENTRUM MEDYCZNEGO BABKA MEDICA

I. DEFINICJE
1. Ilekroć� w niniejszym Regulaminie mowa o:

a. CM  Babka  Medica  –  prywatne  ćentrum  medyćzne  znajdująće  się  w  Warszawie  przy  ul.
Słomin� skiego 19 nr 517 oraz przy ul. Wąwozowej 8 lok. 5A prowadzone przez Babka Medića
Spo� łka z ogranićzoną odpowiedzialnos�ćią Spo� łka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy
ulićy  Słomin� skiego  numer 19  lokal  numer 517,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorćo� w KRS
przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie  XII  Wydział  Gospodarćzy  KRS  pod
numerem 0000491764, NIP 525-234-00-28, Regon 140204990;

b. Koncie – nalez7y przez to rozumieć� udostępniony dla Uz7ytkownika obszar na serwerze Portalu
Paćjenta, w ramaćh kto� rego Uz7ytkownik moz7e, po podaniu loginu i hasła, korzystać�  z Usług
Portalu Paćjenta, w tym dokonywać�: rejestraćji, zapiso� w na wizyty, badania, konsultaćje itp. w
CM Babka Medića. Uz7ytkownik moz7e ze swoim Kontem powiązać�  konta swoićh małoletnićh
dzieći. Zgrupowanie Kont wymaga akćeptaćji Personelu Centrum Medyćznego;

c. Portal  Pacjenta  –  nalez7y  przez  to  rozumieć�  stworzony  przez  Usługodawćę  serwis  pod
adresem:  https://rejestraćja.babkamedića.pl/ umoz7 liwiająćy  paćjentom  rezerwaćję  online
wizyt,  badan� ,  konsultaćji  itp.  s�wiadćzonyćh w CM Babka Medića,  zarządzanie umo� wionymi
usługami oraz ićh opłaćenie, a takz7e dostęp do e -rećept, skierowan�  i zalećen�  lekarskićh;

d. Profilu – nalez7y przez to rozumieć� dane (w tym dane osobowe) Uz7ytkownika zamieszćzone w
ramaćh jego Konta w Serwisie, pozwalająće na identyfikaćję Uz7ytkownika;

e. Regulaminie – nalez7y przez to rozumieć� niniejszy Regulamin;
f. Rejestracji  –  nalez7y  przez  to  rozumieć�  proćes  wprowadzania  i  autoryzaćji  danyćh

Uz7ytkownika w ćelu utworzenia jego Konta umoz7 liwiająćego dokonywania rezerwaćji wizyt;
g. Rezerwacja  –  nalez7y  przez  to  rozumieć�  proćes  dokonywania  zapisu  w  ramaćh  Portalu

Paćjenta  na  konkretne  wizyty,  badania,  konsultaćje  itp.  s�wiadćzone  przez  Usługodawćę  w
plaćo� wkaćh CM Babka Medića. Nie jest moz7 liwe dokonywanie rezerwaćji termino� w na usługi
medyćzne realizowane w ramaćh s�wiadćzen�  finansowanyćh przez NFZ. Usługi umawiane za
pomoćą Portalu Paćjenta są dla paćjenta pełnopłatne i nie są finansowane przez Towarzystwa
Ubezpiećzeniowe i/lub Operatoro� w Medyćznyćh.

h. Umowie – nalez7y przez to rozumieć� umowę o s�wiadćzenie usług drogą elektronićzną zawartą
między  Uz7ytkownikiem  a  Usługodawćą  na  zasadaćh  okres�lonyćh  w  Regulaminie  .  Umowa
zawarta  jest  poprzez  dopełnienie  obowiązko� w  rejestraćyjnyćh  skutkująćyćh  utworzeniem
Konta w Portalu Paćjenta, umoz7 liwiająćego korzystanie z funkćjonalnos�ći Portalu.

i. Usłudze – nalez7y przez to rozumieć� wszelkie dostępne dla Uz7ytkownika na podstawie Umowy
funkćjonalnos�ći oferowane przez Usługodawćę w ramaćh Portalu Paćjenta.

j. Usługodawcy – Babka Medića Spo� łka z ogranićzoną odpowiedzialnos�ćią Spo� łka komandytowa
z  siedzibą  w Warszawie  przy  ulićy  Słomin� skiego numer  19  lokal  numer 517,  wpisaną  do
rejestru  przedsiębiorćo� w  KRS  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie  XII
Wydział  Gospodarćzy  KRS  pod  numerem  0000491764,  NIP  525-234-00-28,  Regon
140204990.

k. Użytkowniku  – nalez7y przez to rozumieć�  podmiot posiadająćy pełną zdolnos�ć�  do ćzynnos�ći
prawnyćh, kto� ry dokonał rejestraćji Konta w Portalu.

2. O ile z kontekstu Regulaminu nie wynika nić innego:
a. przytoćzenie pojęćia w lićzbie pojedynćzej obejmuje takz7e lićzbę mnogą i odwrotnie,
b. odniesienie do paragrafo� w, ustępo� w lub innyćh jednostek redakćyjnyćh jest odniesieniem

do paragrafu, ustępu lub innej jednostki redakćyjnej Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniz7szy Regulamin okres�la zasady funkćjonowania i udostępniania Portalu Paćjenta CM Babka

Medića.
2. Przedmiotem  Regulaminu  są  zasady  i  warunki  korzystania  z  Portalu  Paćjenta  przez

Uz7ytkowniko� w.

https://rejestracja.babkamedica.pl/


3. Regulamin  okres�la  w  szćzego� lnos�ći  rodzaj  i  zakres  usług  s�wiadćzonyćh  w  ramaćh  Portalu
Paćjenta, prawa i obowiązki Uz7ytkowniko� w, tryb postępowania reklamaćyjnego oraz prawa i
obowiązki Usługodawćy.

4. Warunkiem ućzestnićtwa i korzystania z usług s�wiadćzonyćh w ramaćh Portalu Paćjenta jest
dokładne zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ićh akćeptaćja.

5. Regulamin jest ogo� lnie dostępny pod adresem https://rejestraćja.babkamedića.pl/umawianie-
online/extRegulamin.php. 
Pod ww. adresem kaz7dy ma moz7 liwos�ć�  pozyskania, odtwarzania i utrwalania Regulaminu w
sposo� b nieodpłatny.

6. Usługodawća moz7e zmienić� Regulamin lub wprowadzić� nowy w szćzego� lnos�ći w wypadku, gdy
będzie  to  koniećzne  w  związku  ze  zmianą  przepiso� w  prawa  wpływająćyćh  na  zakres  lub
sposo� b s�wiadćzenia Usług lub zmianą warunko� w tećhnićznyćh s�wiadćzenia Usług.

7. W  wypadku  dokonania  zmian  w  Regulaminie  Usługodawća  poinformuje  o  tym  wszystkićh
Uz7ytkowniko� w  poprzez  udostępnienie  linku  do  tekstu  jednolitego  Regulaminu  na  stronie
gło� wnej Portalu Paćjenta oraz za pos�rednićtwem poćzty elektronićznej poprzez wysłanie na
adresy  Uz7ytkowniko� w  wskazane  podćzas  Rejestraćji,  stosownej  informaćji  wraz  z  linkiem
udostępniająćym tekst  ujednolićony Regulaminu.  Zmieniony Regulamin wćhodzi  w z7yćie  w
terminie 14 dni od zawiadomienia uz7ytkowniko� w w sposo� b okres�lony wyz7ej i  od momentu
wejs�ćia w z7yćie obowiązuje i wiąz7e wszystkićh Uz7ytkowniko� w, ćhyba z7e przed upływem tego
terminu  Uz7ytkownik  rozwiąz7e  Umowę  poprzez  usunięćie  Konta  z  Portalu  Paćjenta  lub
zgłoszenie Usługodawćy z7ądania usunięćia jego Konta.

8. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i jest ro� wnoznaćzne z akćeptaćją niniejszego Regulaminu.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z Portalu Paćjenta niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatyćznego

zapewniająćego  dostęp  do  sieći  Internet,  wyposaz7onego  w  system  operaćyjny  obsługująćy
protoko� ł SSL i narzędzia programowe umoz7 liwiająće przeglądanie zasobo� w sieći Internet, tj.
jednej z niz7ej wymienionyćh przeglądarek internetowyćh: Internet Explorer, MS Edge, Mozilla
Firefox, Safari, Chrome – akćeptująćyćh pliki typu ćookies, a takz7e niezbędne jest posiadanie
własnego konta poćzty elektronićznej (e-mail),

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Kaz7dy Uz7ytkownik jest obowiązany korzystać� z Portalu Paćjenta w sposo� b zgodny z przepisami

prawa,  postanowieniami Regulaminu,  a  takz7e  zgodnie z zasadami wspo� łz7yćia społećznego i
dobrymi obyćzajami, mająć na uwadze przeznaćzenie i ćele Portalu Paćjenta. W szćzego� lnos�ći
Uz7ytkownik zobowiązany jest do:
a. przekazywania  prawdziwyćh,  własnyćh  danyćh  osobowyćh,  niedopuszćzalne  jest

podawanie  fikćyjnyćh danyćh osobowyćh bądz�  danyćh osobowyćh innyćh oso� b  jako
własnyćh;

b. powstrzymania  się  od  jakićhkolwiek  działan�  mogąćyćh  zakło� ćać�  lub  uniemoz7 liwić�
działanie Portalu Paćjenta albo zakło� ćać�  lub uniemoz7 liwić�  prawidłowe korzystanie z
Portalu Paćjenta przez innyćh Uz7ytkowniko� w, w szćzego� lnos�ći zas�  do powstrzymania
się  od  wykorzystywania  narzędzi  programowyćh,  kodo� w  komputerowyćh  i  pliko� w
przeznaćzonyćh  do  niszćzenia,  zmieniania,  usuwania,  uszkadzania,  utrudniania
dostępu do danyćh informatyćznyćh, zakło� ćania lub uniemoz7 liwiania automatyćznego
przetwarzania,  gromadzenia  i  przekazywania  takićh  danyćh,  zakło� ćania  praćy
systemo� w i sieći teleinformatyćznyćh;

c. powstrzymania się od jakićhkolwiek działan�  mogąćyćh naruszać� dobre obyćzaje, dobre
imię Usługodawćy, ćzy renomę Portalu Paćjenta.

2. Uz7ytkownik  ponosi  pełną  odpowiedzialnos�ć�  za  wszelkie  szkody  wynikająće  z  zaćhowan�
niezgodnyćh z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykonywane proćedury.

3. W przypadku  naruszenia  regulaminu  Personel  CM Babka  Medića  moz7e  zablokować�  dostęp
Uz7ytkownikowi  do  zasobo� w  Portalu  Paćjenta  -  w  takim  przypadku  logowanie  do  Portalu
Paćjenta i korzystanie z Usług w ramaćh Portalu Paćjenta nie będzie moz7 liwe.

https://rejestracja.babkamedica.pl/umawianie-online/extRegulamin.php
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4. CM Babka Medića zastrzega sobie prawo do ewentualnego zawieszenia na ćzas okres�lony lub
nieokres�lony  moz7 liwos�ći  rezerwaćji  wizyt,  badan� ,  konsultaćji  itp.  przez  Portal  Paćjenta
paćjentowi,  kto� ry  nie  wykorzystał  wizyty  umo� wionej  za  pos�rednićtwem  Portalu  Paćjenta,
uprzednio jej nie odwołująć, ćzy to telefonićznie, ćzy to osobis�ćie w CM Babka Medića, ćzy za
pos�rednićtwem Portalu Paćjenta.

V. KORZYSTANIE Z PORTALU, KONTO UŻYTKOWNIKA
§ 1

1. Uz7ytkownikiem Portalu Paćjenta moz7e być� kaz7da osoba, kto� ra zaakćeptowała tres�ć� niniejszego
Regulaminu. Nie ma koniećznos�ći posiadania karty w CM Babka Medića.  Istnieje moz7 liwos�ć�
dokonywania  dowolnyćh operaćji  w imieniu swoim oraz dziećka,  nad kto� rym sprawuje  się
opiekę prawną – po uprzednim powiązaniu kont rodzića i dziećka za pos�rednićtwem Personelu
CM Babka Medića.

2. Rejestraćja Konta w Portalu Paćjenta moz7 liwa jest:
a. na stronie  internetowej  Usługodawćy i  składa się kolejno z  wypełnienia formularza

rejestraćyjnego  zawierająćego  następująće  pola,  kto� ryćh  uzupełnienie  jest
obowiązkowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL stanowiąćy login do Portalu,
hasło,  powto� rzenie  hasła,  numer  telefonu  komo� rkowego  oraz  adres  poćzty
elektronićznej  (e-mail),  a  następnie aktywowania  Konta poprzez otworzenie  linku z
otrzymanej wiadomos�ći e-mail. Nie ma moz7 liwos�ći zalogowania się do Portalu Paćjenta
na nieaktywowane konto. Nie ma moz7 liwos�ći pomys�lnego zakon� ćzenia rejestraćji, jez7eli
wszystkie  pola  formularza  rejestraćyjnego  oznaćzone  jako  pola  obowiązkowe  nie
zostaną wypełnione.

b. bezpos�rednio w CM Babka Medića,  podająć wymagane dane: imię i  nazwisko, adres
zamieszkania,  PESEL, numer telefonu komo� rkowego,  adres poćzty elektronićznej (e-
mail). Aktywowanie  konta  następuje  podćzas  pierwszego  logowania  do  konta  z
wykorzystaniem wygenerowanego przez system pierwszorazowego hasła, wysłanego
w wiadomos�ći SMS na wskazany numer telefonu. Wygenerowane hasło traći waz7nos�ć�
po 7 dniaćh od daty wygenerowania. Uz7ytkownik  zobowiązany jest do zmiany hasła
podćzas pierwszego logowania do Portalu Paćjenta. Hasło nadane przez uz7ytkownika
powinno zawierać� ćo najmniej 8 znako� w, w tym duz7e, małe litery oraz ćyfry.

3. Personel Plaćo� wki ma prawo usuwać�  nieaktywowane oraz fikćyjne Konta.  Zakwalifikowanie
Konta jako fikćyjnego jest subiektywną oćeną osoby usuwająćej.

4. Hasło do systemu musi spełniać�  warunki złoz7onos�ći - musi zawierać�  ćo najmniej 8 znako� w w
tym duz7e, małe litery i ćyfry.

5. Do jednego paćjenta  moz7e  być�  przypisane maksymalnie  jedno Konto w systemie –  istnieje
moz7 liwos�ć�  grupowania, tj. dodania w ramaćh jednego Konta, Konta małoletniego dziećka, nad
kto� rym Uz7ytkownik sprawuje opiekę prawną. Dodanie Konta małoletniego dziećka pod Konto
Uz7ytkownika  jest  moz7 liwie  jedynie  za  pos�rednićtwem  Personelu  CM  Babka  Medića.  Po
uzyskaniu przez dziećko pełnoletnos�ći Konto zostanie wyodrębnione.  

6. Uz7ytkownik Portalu  Paćjenta  ma prawo i  moz7 liwos�ć�  samodzielnej  zmiany hasła.  Login  jest
zakładany  i  przypisywany  Uz7ytkownikowi  raz  na  ćałe  istnienie  Konta.  W  sytuaćjaćh
wyjątkowyćh  zmiany  loginu  moz7e  dokonać�  Personel  CM  Babka  Medića  na  wniosek
Uz7ytkownika lub za jego zgodą.

7. Zabronione jest udostępnianie osobom trzećim loginu i hasła do Portalu Paćjenta.
8. Podćzas rejestraćji paćjent ma obowiązek podać� prawdziwe dane.
9. W przypadku znalezienia nieprawidłowos�ći w danyćh osobowyćh paćjenta, nalez7y zgłosić�  to

Personelowi CM Babka Medića, kto� ry jest zobowiązany do ićh aktualizaćji.
10. Paćjent zgadza się na otrzymywanie informaćji drogą elektronićzną w zakresie zmian statuso� w

otrzymywanyćh  zgłoszen�  oraz  w  przypadku  otrzymania  hasła  tymćzasowego  do  Portalu
Paćjenta.

11. Nie  ma  moz7 liwos�ći  korzystania  z  Portalu  Paćjenta  anonimowo,  bez  aktywnego  Konta
utworzonego w proćesie rejestraćji.



§ 2
1. Umowa  pomiędzy  Uz7ytkownikiem  a  Usługodawćą  zostaje  zawarta  po  zaakćeptowaniu

Regulaminu i pomys�lnym zakon� ćzeniu proćesu Rejestraćji.
2. Umowa zawierana jest na ćzas nieokres�lony.
3. SIwiadćzenie  Usług  w  ramaćh  Portalu  odbywa  się  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego

Regulaminu oraz zgodnie z przepisami powszećhnie obowiązująćego prawa, w szćzego� lnos�ći
przepisami ustawy z dnia 18 lipća 2002 r. o s�wiadćzeniu usług drogą elektronićzną (Dz. U. z
2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.).

4. Z ćhwilą zawarćia Umowy Uz7ytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Portalu Paćjenta, w
szćzego� lnos�ći do:
a. moz7 liwos�ći  dokonywania  Rezerwaćji  wizyt,  badan�  oraz  innyćh  usług  medyćznyćh

dostępnyćh w CM Babka Medića;
b. moz7 liwos�ći  zarządzania  Rezerwaćją  –  w  tym  odwołania  rezerwaćji  oraz  zmiany

warunko� w rezerwaćji (termin, lekarz itp.);
c. aktualizaćji  danyćh  Uz7ytkownika  (nr  telefonu,  adres  e-mail,  dane  personalne),  przy

ćzym aktualizaćja danyćh moz7 liwa jest jedynie podćzas wizyty w plaćo� wće CM Babka
Medića;

d. dokonywania płatnos�ći za usługi medyćzne;
e. skorzystania z dedykowanego systemu umoz7 liwiająćego skorzystanie z wizyty w trybie

zdalnym, z moz7 liwos�ćią obsługi videokonsultaćji;
f. wglądu  do  dokumentaćji  medyćznej  (e-rećepty,  skierowania,  zalećenia  lekarskie  po

odbytej  wizyćie,  opisy  badan�  USG)  z  wyłąćzeniem  niekto� ryćh  badan�  USG
ginekologićznyćh  oraz  USG  ćiąz7y,  kto� ryćh  opisy  dostępne  są  wyłąćznie  w  wersji
papierowej.  Moz7 liwos�ć�  wglądu  do  dokumentaćji  medyćznej  otrzymują  wyłąćznie
Uz7ytkownićy,  kto� rzy  w  CM  Babka  Medića  wyrazili  zgodę  na  udostępnianie
dokumentaćji medyćznej w Portalu Paćjenta. Zgoda wyraz7ana jest w formie pisemnej.

Zasady  oraz  warunki  dot.  udzielania  s�wiadćzen�  zdrowotnyćh  w  CM  Babka  Medića,  
umawiania wizyty, płatnos�ći za s�wiadćzenia zdrowotne, sposobo� w płatnos�ći uregulowane są  
w Regulaminie Organizaćyjnym CM Babka Medića dostępnym pod adresem:
https://babkamedića.pl/wp-ćontent/uploads/2019/10/REGULAMINORGANIZACYJNY_
fina%C5%82_2019.pdf oraz stanowiąćym integralną ćzęs�ć� niniejszego Regulaminu.

5. Uz7ytkownik ma prawo odstąpić�  od zawartej  Umowy zgodnie z postanowieniami przepiso� w
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawaćh konsumenta (tj. z dnia 28 styćznia 2020 r. Dz. U. 2020,
poz.  287)  w terminie  14  dni  od  dnia  jej  zawarćia,  o  kto� rym  mowa § 2  ust.  1  Regulaminu
powyz7ej,  bez podania jakiejkolwiek przyćzyny. Po upływie 14 dni, termin do odstąpienia od
umowy wygasa.  Z ćhwilą odstąpienia od Umowy Uz7ytkownik traći moz7 liwos�ć�  korzystania z
Portalu, zas�  wszelkie jego dane w Portalu Paćjenta są kasowane nie po� z�niej niz7  w terminie 14
dni  od  dnia  otrzymania  informaćji  o  odstąpieniu  od  Umowy.  Odstąpienie  od  Umowy  nie
wyklućza moz7 liwos�ći  ponownego zawarćia Umowy.  Aby skorzystać�  z  prawa odstąpienia od
Umowy Uz7ytkownik powinien poinformować�  Usługodawćę o odstąpieniu od Umowy poprzez
uzupełnienie Formularza Odstąpienia od Umowy, kto� ry stanowi Załąćznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Os�wiadćzenie, o kto� rym mowa nalez7y złoz7yć� poprzez:
a. wysłanie wiadomos�ći e-mail na adres: info@babkamedića.pl  ;  
b. poprzez  wysłanie  poćztą  na  adres  Usługodawćy:  ul.  Słomin� skiego  19/517  00-195

Warszawa.
W  ćelu  odstąpienia  od  Umowy  Uz7ytkownik  moz7e  skorzystać�  z  wzoru  formularza
odstąpienia  od  Umowy,  jednak  nie  jest  to  obowiązkowe.  Wpływ  os�wiadćzenia  o  
odstąpieniu  od  Umowy  zostanie  potwierdzony  Uz7ytkownikowi  przez  Usługodawćę  w  
drodze potwierdzenia wysłanego wiadomos�ćią e-mail.

§ 3
1. SIwiadćzenia zdrowotne w CM Babka Medića udzielane są:

a. w trybie staćjonarnym;
b. w trybie wizyty (konsultaćji) zdalnej tzw. „telekonsultaćji”.
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2. Zasady udzielania s�wiadćzen�  w trybie staćjonarnym oraz w trybie wizyty zdalnej, okres�lone
zostały w Regulaminie Organizaćyjnym dostępnym pod adresem https://babkamedića.pl/wp-
ćontent/uploads/2020/07/REGULAMIN.pdf  i  stanowiąćym  integralną  ćzęs�ć�  niniejszego
Regulaminu.

3. W  przypadku  usług  wymagająćyćh  przedpłaty,  płatnos�ći  nalez7y  dokonywać�  korzystająć  z
internetowego systemu płatnos�ći Przelewy24 w Portalu Paćjenta.

4. Umowa o s�wiadćzenie  usługi  w trybie  wizyty zdalnej  jest  zawarta  w ćhwili  zaksięgowania
wpłaty za s�wiadćzenie na konćie bankowym CM Babka Medića. W przypadku korzystania z
internetowego systemu płatnos�ći Przelewy24 księgowanie wpłaty następuje natyćhmiastowo.

5. Dokument sprzedaz7y będzie widoćzny w Portalu Paćjent po zaksięgowaniu wpłaty
6. Uz7ytkownićy Portalu Paćjenta korzystająćy z wizyt staćjonarnyćh oraz z telekonsultaćji, mają

moz7 liwos�ć� uzyskania w związku z odbytą wizytą zalećenia z wizyt, e-rećepty i/lub skierowania.
Zalećenia z wizyty i skierowania będą automatyćznie dostępne dla Uz7ytkownika z moz7 liwos�ćią
ićh pobrania na Konćie, bezpos�rednio po zakon� ćzeniu wizyty.

7. Paćjenći  nieposiadająćy  Konta  w  Portalu  Paćjenta  i  korzystająćy  z  telekonsultaćji  mają
moz7 liwos�ć� uzyskania zalećen�  z wizyty, e -rećepty i skierowania poprzez aktywowanie Konta na
Portalu  Usługodawćy.  Dokumenty  te  będą udostępnione przez  Usługodawćę do kon� ća  dnia
następująćego po dniu wizyty. Po upływie tego terminu będą mogły być�  wydane paćjentowi w
formie papierowej  w CM Babka Medića  lub będą mogły  zostać�  ponownie  udostępnione na
Konćie Uz7ytkownika jedynie po udzieleniu zgody, o kto� rej mowa w § 2 ust. 4 lit. f.

VI. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
§ 1

1. Akćeptaćja  Regulaminu  oznaćza,  iz7  Uz7ytkownik  wyraz7a  zgodę  na  przetwarzanie  danyćh
osobowyćh podanyćh w ćzasie Rejestraćji w ćelu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania
tres�ći,  zmiany lub rozwiązania Umowy na zasadaćh okres�lonyćh w Ogo� lnym rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie oćhrony
oso� b  fizyćznyćh w związku z przetwarzaniem danyćh osobowyćh i  w sprawie swobodnego
przepływu takićh danyćh oraz ućhylenia dyrektywy 95/46/WE (Art. 6, ust. 1, lit. b RODO) i
niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danyćh osobowyćh Uz7ytkownika dla ćelo� w innyćh niz7
okres�lone powyz7ej, jest moz7 liwe jedynie po uzyskaniu osobnej, wyraz�nej zgody Uz7ytkownika.
Zmiana przez Uz7ytkownika danyćh osobowyćh zawartyćh w Portalu Paćjenta po zalogowaniu
się na Konto lub zamieszćzenie przez Uz7ytkownika dodatkowyćh danyćh osobowyćh oznaćza
wyraz7enie  zgody  na  przetwarzanie  zmienionyćh  lub  dodanyćh  danyćh  w  opisanyćh  wyz7ej
ćelaćh.

2. Dane osobowe Uz7ytkowniko� w Portalu są przetwarzane na zasadaćh i w ćelu okres�lonyćh w
Regulaminie  oraz  Polityće  Oćhrony  Prywatnos�ći  dostępnej  pod  adresem
http://babkamedića.pl/polityka-prywatnosći/ oraz zgodnie z przepisami prawa.

3. Podane przez Uz7ytkownika dane osobowe dostępne będą wyłąćznie dla Personelu CM Babka
Medića i nie będą dostępne ani dla innyćh Uz7ytkowniko� w Portalu Paćjenta ani dla innyćh oso� b
korzystająćyćh  z  sieći  Internet,  w  szćzego� lnos�ći  nie  będą  mogły  być�  indeksowane  przez
wyszukiwarki internetowe.

4. Akćeptaćja Regulaminu oznaćza ro� wniez7  wyraz7enie przez Uz7ytkownika zgody na:
a.  przesyłania  Uz7ytkownikowi  na  adres  poćzty  elektronićznej  (e-mail)  wskazany  przy  
Rejestraćji informaćji dotyćząćyćh Portalu Paćjenta,
b.  zablokowanie  lub  ogranićzenie  Uz7ytkownikowi  dostępu  do Konta  oraz  usunięćie  Konta  
Uz7ytkownika i jego zawartos�ći – w przypadkaćh okres�lonyćh w Regulaminie.

§ 2
1. Administratorem danyćh osobowyćh udostępnionyćh przez Uz7ytkowniko� w jest Spo� łka Babka

Medića  Spo� łka  z  ogranićzoną  odpowiedzialnos�ćią  Spo� łka  komandytowa  z  siedzibą  w
Warszawie  przy  ulićy  Słomin� skiego  numer  19  lokal  numer  517,  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorćo� w  KRS  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie  XII  Wydział
Gospodarćzy KRS pod numerem 0000491764, NIP 525-234-00-28, Regon 140204990



2. Uz7ytkownik w kaz7dej ćhwili ma prawo dostępu i wglądu do swoićh danyćh osobowyćh, a takz7e
prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danyćh osobowyćh, ćzasowego
lub stałego wstrzymania ićh przetwarzania, a takz7e z7ądania ićh usunięćia.

3. Usługodawća zgodnie z ustawą z 18 lipća 2002 r. o s�wiadćzeniu usług drogą elektronićzną jest
zobowiązany udzielać�  informaćji  o  danyćh osobowyćh Uz7ytkowniko� w organom pan� stwa na
potrzeby prowadzonyćh postępowan� .

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa  moz7e  zostać�  rozwiązana  przez  Uz7ytkownika  w  trybie  natyćhmiastowym  w  kaz7dej

ćhwili  bez  koniećznos�ći  wskazania  jakiejkolwiek  przyćzyny  poprzez  usunięćie  przez
Uz7ytkownika jego Konta z Serwisu, bądz�  zgłoszenia do Usługodawćy z7ądania usunięćia Konta.
W wypadku zgłoszenia do Usługodawćy z7ądania usunięćia Konta, Konto zostanie usunięte w
terminie  14  dni  od  dnia  doręćzenia  Usługodawćy  na  adres  e-mail:  info@babkamedića.pl
stosownego z7ądania.

2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawćę jest dopuszćzalne w następująćyćh wypadkaćh:
a. naruszania Regulaminu przez Uz7ytkownika, pomimo wezwania przez Usługodawćę do

natyćhmiastowego zaprzestania naruszen�  i usunięćia ićh skutko� w;
b. posługiwania się przez Uz7ytkownika fikćyjnymi danymi bądz�  danymi oso� b trzećićh;
c. podjęćie dećyzji o zakon� ćzeniu funkćjonowania Portalu Paćjenta.

3. Rozwiązanie  Umowy  przez  Usługodawćę  skutkuje  usunięćiem  Konta  Uz7ytkownika  wraz  z
wszelkimi  danymi,  kto� re  zostały  przez  niego  zamieszćzone.  Przed  usunięćiem  Konta
Uz7ytkownika,  Usługodawća  poinformuje  o  tym  Uz7ytkownika  za  pos�rednićtwem  poćzty
elektronićznej na adres wskazany przy Rejestraćji.

4. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu,  Usługodawća moz7e  przetwarzać�  te  dane
osobowe Uz7ytkownika, kto� re są:
a. niezbędne  do  rozlićzenia  Usługi  oraz  doćhodzenia  roszćzen�  z  tytułu  płatnos�ći  za

korzystanie z Usługi;
b. niezbędne  dla  ćelo� w  reklamy,  badania  rynku  oraz  zaćhowan�  i  preferenćji

Uz7ytkowniko� w z przeznaćzeniem wyniko� w tyćh badan�  na potrzeby polepszenia jakos�ći
Usług s�wiadćzonyćh w ramaćh Portalu;

c. niezbędne do wyjas�nienia okolićznos�ći niedozwolonego korzystania z Portalu;
d. dopuszćzone do przetwarzania na podstawie odrębnyćh ustaw lub umowy.

VIII. REKLAMACJE
1. Reklamaćje  dotyćząće  sposobu  działania  Portalu  Uz7ytkownićy  mogą  zgłaszać�  w  ramaćh

proćedury reklamaćyjnej okres�lonej niniejszym Regulaminem.
2. Reklamaćję nalez7y wnosić�  do Usługodawćy za pos�rednićtwem poćzty elektronićznej (e-mail)

na adres info@babkamedića.pl.
3. Reklamaćje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ićh otrzymania przez Usługodawćę.
4. Jez7eli  reklamaćja  jest  oćzywis�ćie  niezasadna,  została  zgłoszona  ponownie  mimo  jej

wćzes�niejszego  rozpatrzenia  przez  Usługodawćę  –  reklamaćja  zostanie  pozostawiona  bez
rozpoznania.

IX. KWESTIE KOŃCOWE
1. W kwestiaćh nieuregulowanyćh postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

przepisy polskiego prawa.
2. Usługodawća zastrzega sobie prawo do modyfikaćji przedstawionego Regulaminu w dowolnym

momenćie na zasadaćh okres�lonyćh w pkt II ust. 7 niniejszego Regulaminu.
3. Nazwa Portalu, jego konćepćja, wygląd grafićzny, logo, znaki towarowe i oprogramowanie, w

tym  oprogramowanie  umoz7 liwiająće  zarządzanie  zasobami  Portalu  Paćjenta  podlegają
oćhronie prawnej.

4. Korzystanie  z  materiało� w  i  innyćh  danyćh  zamieszćzanyćh  w  Portalu  Paćjenta  przez
Uz7ytkownika w ćelaćh innyćh niz7  korzystanie z Portalu Paćjenta, wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Usługodawćy.
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5. Regulamin  wćhodzi  w  z7yćie  z  dniem  jego  opublikowania  na  stronie  internetowej
https://rejestraćja.babkamedića.pl/umawianie-online/extRegulamin.php.

Załąćzniki:
Załąćznik nr 1 – Formularz Odstąpienia od Umowy



Załąćznik nr 1 – Formularz Odstąpienia od Umowy

Formularz Odstąpienia od Umowy
(formularz ten nalez7y wypełnić� i odesłać� tylko w przypadku ćhęći odstąpienia od umowy)

Data i miejsćowos�ć�:

…………………………………………..

Uz7ytkownik:
Imię i Nazwisko:
Adres:

Babka Medića Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Słomin� skiego 19 nr. Lok. 517,
00-195 Warszawa,
info@babkamedića.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy s�wiadćzenia usług drogą elektronićzną w
Portalu Paćjenta CM Babka Medića.

………………………………………………………….
Podpis Uz7ytkownika
(tylko jez7eli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


