Regulamin elektronicznego zakupu świadczeń zdrowotnych
oferowanych przez Odoklinikę poprzez serwis odoklinika.pl
F.H.U. ABERT Robert Krzyżostaniak właściciel serwisu odoklinika.pl udostępnia Użytkownikowi możliwość nabycia usług
medycznych oraz dokonania elektronicznej rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line
na stronie www.odoklinika.pl, w zakresie określonych przez Odoklinikę świadczeń zdrowotnych, w celu wykonania na
rzecz tej osoby lub osoby przez nią wskazanej świadczenia zdrowotnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
I. DEFINICJE.
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1.1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki nabywania usług medycznych i elektronicznej
rezerwacji oraz uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.odoklinika.pl
1.2. Odoklinika - F.H.U. ABERT Robert Krzyżostaniak z siedzibą w Poznaniu, ul. Polanowska 79, 60-454 Poznań,
NIP 972-034-92-15, REGON 384541729
1.3. Użytkownik – oznacza:
1. osoba ﬁzyczna, w tym Uprawniony, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń zdrowotnych, oferowanych
przez odoklinika.pl i w tym celu dokonująca elektronicznej rezerwacji świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę za
pośrednictwem systemu płatności on-line;
2. osoba ﬁzyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczająca za nie opłatę za
pośrednictwem systemu płatności on-line na rzecz innej osoby ﬁzycznej (pacjenta), w szczególności: przedstawiciel
ustawowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym opiekun prawny na rzecz
podopiecznego, a także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad inną osobą ﬁzyczną na rzecz takiej osoby ﬁzycznej,
osoba dokonująca elektronicznej rezerwacji oraz uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line na
rzecz innej osoby ﬁzycznej grzecznościowo;
3. osoba ﬁzyczna, w tym Uprawniony, dokonująca zakupu pakietu usług medycznych oferowanych przez Odoklinikę i w
tym celu uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line lub osoba ﬁzyczna przez niego uprawniona do
korzystania z pakietu usług medycznych, na rzecz której pakiet został wykupiony.
1.4. Uprawniony – osoba ﬁzyczna, na rzecz, której zostało zakupione świadczenie zdrowotne za pośrednictwem
serwisu www.odoklinika.pl
1.5. Serwis – oznacza pla ormę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.odoklinika.pl, na której
zakładane jest Konto Użytkownika, za pomocą, którego Użytkownik może nabywać usługi medyczne, rezerwować
świadczenia zdrowotne oraz uiszczać za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line.
1.6. Usługa – oznacza:
1. usługę elektronicznej rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie
www.odoklinika.pl, oraz
2. świadczenie zdrowotne nabywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
1.7. Świadczenie zdrowotne – usługa medyczna dostępna w ramach wybranego pakietu usług medycznych lub
pojedynczych usług służących proﬁlaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne
działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
złożone z określonej procedury zdrowotnej, wymaganej do zrealizowania danego świadczenia zdrowotnego.
1.8. Pakiet medyczny – zbiór usług medycznych dostępny dla Uprawnionego, stanowiących pewną całość i możliwych
do wykorzystania w określonych w Umowie przedziałach czasowych, w określonych placówkach medycznych, na
określonych warunkach i za określoną kwotę.
1.9. Usługa medyczna – oznacza dowolną usługę zdrowotną realizowaną w obszarze medycyny.
1.10. Rejestracja – proces polegający na założeniu Konta w Serwisie.
1.11. Rozporządzenie – Rozporządzenie 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
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Terminy użyte w
Regulaminie, a zdeﬁniowane w przywołanym Rozporządzeniu, posiadają znaczenie, jakie nadaje im Rozporządzenie.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE.
2.1. Właścicielem Serwisu jest F.H.U. ABERT Robert Krzyżostaniak. Odoklinika za pośrednictwem Serwisu prowadzi
sprzedaż Użytkownikom świadczeń zdrowotnych, jednostkowych usług medycznych, jednorazowych pakietów
medycznych oferowanych w gabinecie Odokliniki oraz umożliwia rezerwację elektroniczną świadczeń zdrowotnych i ich
opłacanie za pośrednictwem systemu płatności on-line.
2.2. F.H.U. ABERT Robert Krzyżostaniak jest administratorem danych osobowych z mocy prawa, uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów oraz administratorem danych osobowych
udostępnianych przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich elektronicznej rezerwacji i opłaty za świadczenia
zdrowotne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3. Odoklinika, F.H.U. ABERT Robert Krzyżostaniak udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym
jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu, przez osoby korzystające z Usług świadczonych w Serwisie.
2.4. Udostępniona Użytkownikowi możliwość elektronicznego zakupu świadczenia zdrowotnego przez uiszczenie za nie
opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.).
III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
3.1. Serwis jest udostępniony przez Odoklinikę w polskiej wersji językowej, za pośrednictwem sieci Internet i strony
internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3.2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Odokliniki, w tym do zakupu świadczeń zdrowotnych oraz uiszczania za nie
opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line korzystając z komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci
Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecamy korzystanie z aktualnych wersji aplikacji; dla przykładu:
Google Chrome 66, Internet Explorer 11, Microso Edge 42, Mozilla Firefox 59, Opera 49, Safari 11), która zapewnia
obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript oraz posiadanie adresu e-mail, za pomocą, którego można odbierać i
wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
4.1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i
akceptacji postanowień Regulaminu, a także po dokonaniu Rejestracji.
4.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
4.3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, destabilizować bądź
uniemożliwiać:
1. korzystanie z Usług przez innych użytkowników;
2. funkcjonowanie Serwisu.
4.4. Jeden Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno indywidualne Konto Użytkownika.
4.5. Użytkownik może wskazać dane osoby trzeciej, na rzecz, której może nabyć świadczenia zdrowotne dostępne w
Serwisie. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z
Rozporządzenia lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnieniem do podania tych danych osobowych F.H.U. ABERT
Robert Krzyżostaniak, w celu określonym w niniejszym Regulaminie. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane
przez niego dane są zgodne z prawdą.
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4.6. Korzystanie przez Użytkownika z Konta Serwisu jest bezpłatne. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto nabywa usługi
medyczne, korzystanie ze świadczeń udostępnianych w ramach Serwisu jest płatne, Użytkownik ponosi opłaty zgodne z
cennikiem zawartym w Serwisie, a uiszczenie opłaty odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
4.7. Aktualna lista świadczeń zdrowotnych, w zakresie, których możliwy jest elektroniczny zakup poprzez system
płatności on-line jest dostępna na stronie h ps://odoklinika.pl/cennik/
V. REZERWACJA I ODWOŁYWANIE PŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.
5.1. Rezerwacja i opłacenie on-line świadczeń zdrowotnych może nastąpić po zapoznaniu się z regulaminem.
Informacje o świadczeniach zdrowotnych umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
5.2. Rezerwując płatne świadczenie zdrowotne za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien w ciągu 15 minut
dokonać za nie płatności z góry używając udostępnionego przez Luxmed systemu płatności on- line, postępując zgodnie
ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera/ urządzenia mobilnego, po zarezerwowaniu wybranego
świadczenia. Brak odnotowania opłaty za zarezerwowane świadczenie przez Użytkownika w wyżej wymienionym
terminie przez Luxmed, powoduje jego automatyczne anulowanie.
5.3. Pełna kwota należna za rezerwowane świadczenie zdrowotne albo nabywaną usługę medyczną jest widoczna w
podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usługi dla Użytkownika, nie
zawiera żadnych ukrytych kosztów.
5.4. Rezerwację traktuje się, jako prawidłowo przeprowadzoną, wówczas, gdy Użytkownik prawidło wybrał placówkę
medyczną, termin usługi oraz dokonał pełnej opłaty za rezerwację za pomocą systemu płatności on-line.
5.5. Po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonej rezerwacji i wniesieniu za nią opłaty za pośrednictwem serwisu
płatności on-line, Użytkownik otrzymuje na podany podczas rezerwacji adres e-mail lub SMS na podany numer
telefonu, wiadomość podsumowującą i potwierdzającą warunki zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Odokliniką
umowy.
5.6. Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu on-line świadczenia zdrowotne należy zrealizować zgodnie z
zarezerwowanym terminem w lokalizacji Odoklinki, wybranej podczas rezerwacji on-line.
5.7. Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu płatności on-line świadczenie zdrowotne należy odwołać nie
później, niż na 48 godzin przed terminem zarezerwowanej usługi. Usługi, które zostały zarezerwowane i opłacone w
odstępie krótszym niż 24 godzin od wybranego terminu realizacji usługi nie mogą być skutecznie odwołane. Usługę
można odwołać:
1. przez odpowiedź na wiadomość SMS, którą kierujemy do Użytkownika celem potwierdzenia rezerwacji bądź jej
odwołania. W tym przypadku odwołanie usługi następuje poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości SMS, zgodnie z
instrukcją przekazaną przez Luxmed,
2. telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Odokliniki.
5.8. Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty opłaconej wcześniej za pomocą karty płatniczej (kredytowej, debetowej) z
wyprzedzeniem, o którym mowa w pkt. 5.7 albo Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na
zarezerwowany termin usługi, Odoklinika zastrzega możliwość zablokowania dokonania rezerwacji świadczeń
zdrowotnych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.odolinika.pl.
5.9. W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Odoklinika, Użytkownik jest uprawniony do zwrotu poniesionej opłaty.
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VI. PŁATNOŚCI.
6.1. Opłatą pobieraną od Użytkownika Serwisu jest cena lub zaliczka, którą uiszcza on za nabywanie Świadczeń
zdrowotnych. Opłata ta pobierana jest z góry, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
6.2. Pełna kwota należna za nabywane Świadczenie zdrowotne widoczna jest w podsumowaniu każdego zamówienia.
W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić, w podsumowaniu
zamówienia są wyliczone opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich uiszczania przez Użytkownika.
6.3. Płatności można dokonywać przelewem lub transferem internetowym korzystając z serwisu Przelewy24,
6.4. Opłaty poprzez system płatności on-line przelewem lub transferem internetowym uiszczane są za pośrednictwem
serwisu płatności on-line udostępnionego przez Odoklinikę.
6.5. Użytkownik może zarezerwować i opłacić poprzez system płatności on-line nieograniczoną ilość świadczeń
zdrowotnych w Odoklinice.
6.4. W razie rezerwacji świadczenia zdrowotnego i niedokończenia procedury płatności, zamówienie nie powoduje
obowiązku zapłaty i zostaje anulowane przez system po 15 minutach od chwili jego złożenia. Anulowana rezerwacja nie
zobowiązuje Użytkownika do zapłaty a Odoklinika nie jest zobowiązana do realizacji usługi medycznej na rzecz
Użytkownika.
6.5. W przypadku odwołania zarezerwowanego i opłaconego za pośrednictwem serwisu płatności on-line świadczenia
zdrowotnego, w terminie określonym w pkt. 5.7, Użytkownik otrzymuje uiszczoną opłatę w taki sam sposób, w jaki
została ona przez niego dokonana. Zwrot realizowany jest bez konieczności podejmowania przez Użytkownika
jakichkolwiek dodatkowych czynności.
6.6. W przypadku braku odwołania wizyty opłaconej wcześniej za pomocą karty płatniczej (kredytowej, debetowej) z
wyprzedzeniem, o którym mowa w pkt. 5.7 albo w sytuacji, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi
się na zarezerwowany termin usługi, wniosek o zwrot kosztu niezrealizowanego świadczenia należy zgłosić na adres
kontakt@odoklinika.pl. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 7 dni
6.7. Zwrot opłaty za rezerwację świadczenia zdrowotnego następuje w terminie do 14 dni roboczych.
6.8. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być
kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), albo w inny
sposób zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
VII. REKLAMACJE, DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
7.1. Odoklinika rozpatruje skargi i reklamacje w ciągu 14 dni od zgłoszenia drogą elektroniczną na adres mail:
kontakt@odoklinika.pl

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
8.1. Przy obsłudze elektronicznej rezerwacji wizyt oraz ich płatności on-line, Odoklinika – w zakresie określonym w
niniejszym Regulaminie – przetwarza dane osobowe Użytkownika lub osoby trzeciej, wskazanej przez Użytkownika,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia, jako administrator danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Ponadto w celu wykonywania Usługi
Odoklinika może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie operatorowi, obsługującemu
płatności on-line.
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8.2. Podczas Rejestracji osoba, która dokonuję płatności proszona jest o podanie następujących danych: imię, nazwisko,
numer telefonu, adresu e-mai l(opcjonalnie). Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o
świadczenie usługi drogą elektroniczną w celu komunikacji Odokliniki z Użytkownikiem oraz w innych celach, do jakich
upoważnia Odoklinikę Rozporządzenie oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.3. Użytkownik może dokonać płatności dla osobie trzeciej i może dokonywać nabywania usług medycznych
dostępnych w Serwisie, rezerwacji świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Odoklinikę na rzecz osoby trzeciej oraz
opłacania rezerwowanych świadczeń. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza,
że dysponuje wynikającym z Rozporządzenia lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnieniem do podania tych danych
osobowych Odoklinice, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w celu komunikacji
Odoklinikiz Użytkownikiem oraz w innych celach, do jakich upoważnia Odoklinikę Rozporządzenie oraz Ustawa o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z
prawdą.
8.4. Podczas składania reklamacji poprzez Formularz Reklamacyjny Użytkownik wyraża zgodę na komunikację
Odokliniki z Użytkownikiem.
8.5. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w formularzu rejestracyjnym są
przetwarzane w celach marke ngu towarów i usług własnych Odokliniki oraz partnerów właściciela Serwisu - ﬁrmy
F.H.U. ABERT Robert Krzyżostaniak. Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji Usług na
rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą.
8.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są
chronione zgodnie z Rozporządzeniem w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
8.7. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marke ngowych, następuje poprzez wysłanie
prośby na adres mail: kontakt@odoklinika.pl.
8.8. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych w Serwisie są chronione przez Administratora danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia,
utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyﬁkacją.
8.9. Użytkownikowi przysługuje prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do przenoszenia danych.
Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Odokliniką.
8.10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
8.11. Odoklinika korzysta z podwykonawców, które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
8.12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
9.1. Odoklinika może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana
staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Odoklinikę, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu
udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
9.2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Odokliniką,
którego przedmiotem są usługi świadczone przez Odoklinikę w ramach Serwisu na warunkach określonych w
Regulaminie, jest prawo polskie.
9.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Odoklinikę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez
właściwe polskie sądy powszechne.
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9.4. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

Poznań, dnia 16 września 2020

