REGULAMIN KORZYSTANIA Z e-REJSTRACJI
NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA”

I. Informacje ogólne
1. Administratorem Serwisu e-Rejestracja , zwanego dalej „eRejestracją” jest podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska,
Piotr Uliasz w Nowy Dworze Mazowieckim prowadzący
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zwane Niepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”.
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. Użytkowanie e-Rejestracji jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Prawo
do
korzystania
z
e-Rejestracji
przysługuje
świadczeniobiorcom należącym do Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”, którzy są zainteresowani
ustalaniem lub odwoływaniem wizyt lekarskich u lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej bez konieczności dokonywania
tych czynności osobiście lub telefonicznie.
5. Korzystanie z e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.
II. Rejestracja użytkowników
1. Korzystanie z e-Rejestracji następuje po:
a) Weryfikacji danych osobowych Użytkownika
w
Rejestracji
Podstawowej
Opieki
Zdrowotnej
mieszczącej się siedzibie Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia.
b) otrzymaniu w Rejestracji Podstawowej Opieki
Zdrowotnej loginu i hasła dostępowego.
c) wykonaniu pierwszego logowania przez Użytkownika
w serwisie e-Rejestracja z dowolnego komputera.
III. Korzystanie z e-Rejestracji
1. Instrukcja korzystania z serwisu e-Rejestracji dla Użytkowników
została zamieszczona na stronie Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
„Nasza
Przychodnia”,
pod
adresem
:
www.naszaprzychodnia.com
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www.naszaprzychodnia.com/?e-rejestracja-w-naszej-przychodni,53
2. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania
własnego hasła dostępu do serwisu i nieudostępniania go osobom
trzecim.
3. W trakcie korzystania z e-Rejestracji Użytkownik w dowolnym
momencie samodzielnie może dokonać zmiany hasła poprzez
formularz zamieszczony w serwisie.
4. W przypadku zagubienia lub utraty hasła Użytkownik musi zgłosić
się do Rejestracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej mieszczącej się
siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nasza
Przychodnia” celem wygenerowania nowego hasła.
IV. Ochrona i przetwarzanie danych
1. Administrator nie udostępnia innym osobom adresów e-mail
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 leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska,
Piotr Uliasz danych osobowych Użytkownika umieszczonych w eRejestracji na potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń
medycznych, stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego
Regulaminu lub wystąpieniu innych istotnych przyczyn , które
mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie serwisu e-Rejestracji
a wynikałyby z celowego działania Użytkownika, Administrator
może całkowicie ograniczyć dostęp Użytkownikowi do serwisu eRejestracji.
V. 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.
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VI. Wymagania techniczne
1. Do prawidłowego działania systemu wymagana jest dowolna
przeglądarka internetowa.
2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest
Użytkownik we własnym zakresie.
VII. 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.
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