Regulamin korzystania z Portalu e-Rejestracja w Przychodni Specjalistycznej
WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego pod nazwą
Szpitalny Portal Informacyjny Przychodni Specjalistycznej WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
udostępnionego przez WSSz im. dr Wł. Biegańskiego pod adresem https://spi.bieganski.com.pl/spi
zwany dalej Portalem e-Rejestracja.
2. Portal e-Rejestracja służy komunikacji pomiędzy
Specjalistyczną WSSz im. dr Wł. Biegańskiego.
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3. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako
zarządzającego Portalem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników.

podmiotu

4. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu e-Rejestracja jest akceptacja postanowień
Regulaminu.

§ 2 Definicje
1. Administrator serwisu – podmiot prowadzący serwis internetowy pod nazwą Portal e-Rejestracja,
którym jest WSSz im. dr Wł. Biegańskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5.
2. Serwis – Portal e-Rejestracja dostępny pod adresem internetowym https://spi.bieganski.com.pl/spi
umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom komunikację z Przychodnią Specjalistyczną WSSz
im. dr Wł. Biegańskiego, w szczególności w zakresie ustalenia terminu wizyty lekarskiej.
3. Regulamin – niniejszy dokument normujący obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora,
jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników
serwisu
4. Użytkownik – Pacjent uprawniony do korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ,
posiadający ważne skierowanie do właściwej poradni w Przychodni Specjalistycznej.
5. Login – ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Użytkownika serwisu.
6. Hasło – ciąg znaków znany tylko Użytkownikowi serwisu, wymagany w procesie uwierzytelniania
7. Weryfikacja Użytkownika – proces przeprowadzany przez uprawnionego pracownika Przychodni
Specjalistycznej WSSz im. dr Wł. Biegańskiego, polegający na weryfikacji danych Użytkownika
umieszczonych we wniosku o rejestrację w Portalu z danymi wynikającymi z dowodu tożsamości (w
szczególności numeru PESEL) oraz jego uprawnień do korzystania ze świadczeń finansowanych
przez NFZ.
8. Przychodnia Specjalistyczna – Przychodnia Specjalistyczna WSSz im. dr Wł. Biegańskiego z
siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5.
9. Aktywacja konta – czynności wykonywane przez uprawnionego pracownika Przychodni
Specjalistycznej WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego, które następują po pomyślnie zakończonej
weryfikacji Użytkownika. Jej wynikiem jest wydruk potwierdzający złożenie poprawnych danych na
wniosku o rejestrację w Portalu oraz informację zawierającą Login i pierwsze Hasło, umożliwiające
dostęp do konta Użytkownika.
10. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisie za pośrednictwem, którego Administrator
serwisu komunikuje się z Użytkownikem.

§ 3 Zasady ogólne korzystania z Portalu e-Rejestracja
1. Każdy Użytkownik Portalu e-Rejestracja zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Portalu e-Rejestracja oznacza całkowitą zgodę Użytkownika na przestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu i przetwarzanie przez Administratora jego danych
zamieszczonych w Portalu.
3. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Portalu e-Rejestracja
odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzone
przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z
korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.
5. Z Portalu e-Rejestracja mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji zgodnej z
zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 4 Rejestracja Użytkownika

1. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania ze wszystkich udostępnionych funkcji Portalu eRejestracja po wcześniejszym:
a.

wypełnieniu formularza rejestracyjnego,

b.

potwierdzeniu rejestracji Użytkownika,

c.

Aktywacji konta
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2. W celu Aktywacji konta Użytkownika – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu
potwierdzenia rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości
oraz ze skierowaniem do konkretnej Poradni w Przychodni Specjalistycznej – jeśli skierowanie jest
wymagane przepisami NFZ – do rejestracji Przychodni Specjalistycznej.

§ 5 Wyrejestrowanie / Zablokowanie konta Użytkownika
1. Każdy Użytkownik zostaje Wyrejestrowany z Portalu e-Rejestracja po dokonaniu przez lekarza
wypisu z konkretnej Poradni w Przychodni Specjalistycznej do POZ.
2. Konto Użytkownika może zostać Zablokowane ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
a.

nieprawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkownika,

b.

na wniosek użytkownika,

c.

w przypadku kilkukrotnego niestawienia się Użytkownika na umówioną wizytę lub zbyt
późnego odwołania wizyty.

3. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania będą
niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 6 Zasady bezpieczeństwa
1. Użytkownik ma obowiązek ochrony wszelkich danych dotyczących jego konta przed osobami
trzecimi.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i Hasła do jego konta osobom
trzecim.
3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie informować Administratora o każdym przypadku utraty
Loginu lub Hasła jego konta.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jaki i za ujawnienie danych
wprowadzonych przez Użytkownika do Portalu e-Rejestracja z przyczyn leżących po stronie
Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia Loginu lub Hasła.

§ 7 Funkcjonowanie Portalu e-Rejestracja
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu e-Rejestracja
wynikającym z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo przerw w pracy Portalu e-Rejestracja niezbędnych do jego
konserwacji lub aktualizacji.

§ 8 Przepisy końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Portalu e-Rejestracja.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w
każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronie Portalu e-Rejestracja.
Administrator serwisu zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
osobowych. Dane osobowe zawarte w serwisie podlegają ochronie zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Zastosowanie mają przepisy:
1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402),
3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.),
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

