MCD VOXEL

Formularz
WNIOSEK O NADANIE DOSTĘPU DO PORTALU
WYNIKI ON-LINE
Oświadczenie Lekarza
o akceptacji treści regulaminu portalu „Wyniki online” VOXEL S.A.
oraz o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Ja, niżej podpisany:
Imię i nazwisko:

………………………………….

Numer wyk. zawodu:

………………………………….

Adres:

………………………………….

Telefon kom.:

………………………………….

e-mail:

………………………………….

oświadczam, że zapoznałem się z treścią oraz akceptuję treść regulaminu portalu „Wyniki online”, określającego zasady i warunki techniczne świadczenia przez VOXEL S.A.
usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej https://portal.voxel.pl/ (dalej: Portal).
□ TAK

□ NIE

oraz
oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez VOXEL S.A. moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w celach niezbędnych do uzyskania, za pomocą Portalu, dostępu do informacji o wynikach badań medycznych wykonanych
w pracowniach VOXEL S.A. na rzecz Pacjentów kierowanych przeze mnie na Badania:
□ TAK

□ NIE
…………………………………………
miejsce, data, podpis Lekarza
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Regulamin portalu „Wyniki online” VOXEL S.A.
z dnia 1 listopada 2014 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszym wprowadza się Regulamin portalu „Wyniki online” VOXEL S.A. (dalej: Regulamin), stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez VOXEL S.A. usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej https://portal.voxel.pl/ (dalej: Portal).
Właścicielem Portalu jest VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000238176, NIP: 679-28-54-642, REGON: 120067787, o kapitale zakładowym w
wysokości 10 502 600 zł (dalej: VOXEL S.A.).
§ 2. Portal „Wyniki online”
Portal umożliwia uzyskanie przez Pacjenta lub przez Lekarza, na żądanie i za zgodą Pacjenta, dostępu do informacji o wynikach badań medycznych wykonanych w pracowniach VOXEL S.A. (dalej:
Badania). Uzyskanie dostępu do informacji o wynikach Badań wymaga zarejestrowania Konta Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w § 3.
Informacja o wyniku Badania nie stanowi dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.)
oraz przepisów aktów prawnych wydanych na podstawie tej Ustawy.
Informacja o wyniku Badania będzie dostępna na Portalu najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym Pacjent otrzymał drogą sms informację o sporządzeniu wyniku Badania.
§ 3. Konto Użytkownika
Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Portalu w celu uzyskania dostępu do wyników Badań, w tym:
a.
Użytkownik- Pacjent – osoba, której dotyczą Badania;
b.
Użytkownik- Lekarz – lekarz kierujący Pacjenta na Badania.
Korzystanie z Portalu wymaga uprzedniej rejestracji oraz aktywacji Konta Użytkownika. Kontem Użytkownika jest Konto Pacjenta lub Konto Lekarza.
Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem podczas rejestracji Konta Użytkownika. Rejestracja Użytkownika w Portalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu, zobowiązanie do ich przestrzegania,
oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie określonym w ust. 4 oraz ust. 5.
Użytkownik-Pacjent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez VOXEL S.A. jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014.1182 j.t.) w celach niezbędnych do uzyskania, za pomocą Portalu, dostępu do informacji o wynikach Badań przez:
a.
Użytkownika- Pacjenta albo
b.
Użytkownika- Pacjenta oraz Użytkownika- Lekarza.
Użytkownik- Lekarz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez VOXEL S.A. jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014.1182 j.t.) w celach niezbędnych do uzyskania, za pomocą Portalu, dostępu do informacji o wynikach Badań Pacjenta kierowanego przez niego na Badania.
W celu zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik- Pacjent podaje w pracowni wykonującej badanie numer telefonu komórkowego, na który ma być przesłany SMS zawierający kod do aktywacji
Konta Użytkownika. W celu aktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik- Pacjent wprowadza na stronie internetowej https://portal.voxel.pl/aktywacja uzyskany kod aktywacyjny, swój numer PESEL oraz
hasło. Uzyskanie dostępu do informacji o wyniku Badania jest możliwe po zalogowaniu. Podczas pierwszego logowania Użytkownik- Pacjent jest zobowiązany do zmiany hasła.
W celu zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik- Lekarz składa pisemny wniosek w pracowni VOXEL S.A. albo drogą mailową u administratora serwisu (k.safin@voxel.pl), wysyłając oryginał
drogą pocztową na adres: MCD Voxel, ul. Wrocławska 1-3, 30-006 Kraków. Aktywacji konta Użytkownika- Lekarza dokonuje Administrator Portalu, wysyłając następnie Użytkownikowi- Lekarzowi login
oraz hasło niezbędne do zalogowania. Podczas pierwszego logowania Użytkownik- Lekarz jest zobowiązany do zmiany hasła.
Użytkownik jest w każdym momencie uprawniony do likwidacji Konta Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika wymaga złożenia w VOXEL S.A. wniosku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 4. Zasady działania Portalu
VOXEL S.A. administruje Portalem, dokładając wszelkich starań niezbędnych do należytego funkcjonowania Portalu, w tym w szczególności zapewnienia ochrony informacji o wyniku Badania przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
VOXEL S.A. zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Portalu, wynikających w szczególności z awarii technicznych, prowadzenia prac serwisowych lub prac nad udoskonaleniem Portalu.
VOXEL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
a) skutki korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym w szczególności skutki udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim, niezależnie od tego, czy osoby
trzecie uzyskały dostęp do tych informacji za zgodą Użytkownika, czy też bez takiej zgody;
b) problemy w funkcjonowaniu Portalu, które nastąpiły wskutek zdarzeń niezależnych od VOXEL S.A. lub wskutek zdarzeń, których VOXEL S.A., przy zachowaniu należytej staranności, nie był w
stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
c)
ograniczenia techniczne tkwiące w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, lub związane z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, które utrudniają lub uniemożliwiają
prawidłowe korzystanie z Portalu;
d) nagłe przerwy w funkcjonowaniu Portalu.
§ 5. Postanowienia końcowe
Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie, poprzez udostępnienie na Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
VOXEL S.A. jest uprawniony do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga jego opublikowania i udostępnienia na Portalu.

