REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY SFAO (Z ANG. SUPPORT FOR
THE FIGHT AGAINST OBESIT) STWORZONEJ NA BAZIE PROJEKTU
„INNOWACJA W ŚWIADCZENIU USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z
TERAPIĄ ZABURZEŃ METABOLIZMU I LECZENIA OTYŁOŚCI”.
NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA TRYB, ZASADY, WARUNKI KORZYSTANIA
ORAZ UZYSKANIA DOSTĘPU DO PLATFORMY SFAO (PLATFORMY
WSPOMAGAJĄCEJ PROCES LECZENIA W TERAPII ZABURZEŃ METABOLIZMU
ORAZ OTYŁOŚCI).

I.

Postanowienia wstępne i definicje

1. Właścicielem Platformy SFAO (z ang. support for the fight against obesit) stworzonej
na bazie projektu „Innowacja w świadczeniu usług medycznych związanych z terapią
zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości” jest Grupowa Praktyka Lekarzy
Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy
Wiejskiej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000103667. Platforma
umieszczona

jest

pod

adresem

URL:

https://sfao.pl/#/login.

Usługobiorcą

(użytkownikiem platformy uzyskującym czasowy, płatny dostęp) jest każda osoba
fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Właściciela platformy objętych
regulaminem. Usługą nazywamy usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Właściciela platformy SFAO na rzecz usługobiorców w oparciu o regulamin.
2. Uzyskanie dostępu do platformy jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez
Właściciela Platformy SFAO na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204. z
późń. zm.) i odbywa się na mocy umowy zawartej pomiędzy Właścicielem Platformy
SFAO a Usługobiorcą na podstawie niniejszego Regulaminu (umowa może zostać
zawarta w formie pisemnej bądź ustnej).
3. Każdy Usługobiorca ma obowiązek stosować się do niniejszego Regulaminu od chwili
rozpoczęcia korzystania z Platformy SFAO. Korzystanie z Platformy SFAO jest
równoznaczne

z

zaakceptowaniem

postanowień

niniejszego

Regulaminu.

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Platformy SFAO zobowiązani są do

zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Regulamin jest udostępniony w
nieodpłatnej formie elektronicznej (która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie)
na stronie internetowej Właściciela Platformy SFAO http://zozfamilia.pl/.

II.

Warunki techniczne korzystania z Platformy SFAO
Wymagania techniczne konieczne do korzystania z usług Platformy SFAO:
a) Urządzenie połączone z siecią internetową
b) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie
komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych
(HTML). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów informatycznych zalecane
jest używanie zaktualizowanych (najnowszych) przeglądarek internetowych.
c) Oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF oraz JPG.
d) Korzystanie ze wszystkich możliwości Platformy SFAO może być uzależnione od
instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.

III.

Ogólne warunki korzystania z Platformy SFAO
 Właściciel Platformy SFAO, udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin przed
uzyskaniem dostępu (zawarciem umowy pomiędzy Właścicielem Platformy SFAO
a Usługobiorcą) do aplikacji.
 Aby korzystać z Platformy SFAO konieczna jest akceptacja Regulaminu. W
sytuacji kiedy użytkownik nie zapoznał się z regulaminem i go nie zaakceptował
nie może on korzystać z usługi.
 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umów będzie prawo polskie.
Umowy na świadczone usługi zawierane są w języku polskim.
 Właściciel Platformy SFAO, udostępnia możliwość korzystania z usług aplikacji
w formie pakietów usług (cennik zależny od ilości świadczonych usług dostępny
w siedzibie poradni). Właściciel zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w
cennikach pakietów (zmiany opłaty stałej bądź naliczania rabatów), a także zmian
w zakresie świadczonych usług. Opłaty za pakiet usług dostępnych na Platformie
SFAO dokonać można kartą, gotówką bądź przelewem. Właściciel Platformy
SFAO po zaksięgowaniu wpłaty na konto, zobowiązuje się do przekazania
bezpośrednio w siedzibie poradni bądź też drogą mailową lub telefoniczną

Usługobiorcy indywidulanego loginu oraz hasła które posłuży do logowania się na
Platformę SFAO.
 Zabrania

się

korzystania

z

Platformy SFAO

w

sposób

sprzeczny z

postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa,
dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 Usługobiorca nie ma prawa rozpowszechniać elementów Platformy SFAO oraz
materiałów zamieszczonych na Platformie SFAO, do których nie ma praw, bez
uzyskania pozwolenia Właściciela Platformy SFAO lub osób upoważnionych.
Usługobiorcy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na
jakichkolwiek nośnikach.
 Usługobiorcą (użytkownikiem Platformy SFAO) mogą być jedynie pacjenci
Grupowej

Praktyki

Lekarzy Rodzinnych

„Familia”

posiadający złożoną

deklarację leczenia u lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty w GPLR
„Familia” w Siemianowicach Śląskich, którzy według założeń koncepcji leczenia
zaburzeń metabolicznych oraz otyłości spełniają kryteria grup kwalifikacyjnych.
 Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że korzystanie z platformy SFAO nie
zastępuje procesu leczniczego a jedynie usprawnia koordynacje interesariuszy
procesu leczniczego.


W celu zawiązania umowy oraz zaakceptowania Regulaminu Usługobiorca
(Użytkownik)

zobowiązany

jest

do

bezpośredniego

kontaktu

z

Właścicielem Platformy SFAO (Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych
„Familia” w siedzibie przy ul. Wiejskiej 20, 41-103 Siemianowice Śląskie
bądź ul. Bańgowskiej 70, 41-103 Siemianowice Śląskie). W przypadku osób
małoletnich umowa zawiązywana jest z rodzicem/opiekunem prawnym.


Umowa pomiędzy Właścicielem Platformy SFAO a Usługobiorcą wygasa w
dniu zakończenia miesięcznego pakietu dostępu do Platformy SFAO. W
celu jej przedłużenia konieczny jest bezpośredni kontakt z Właścicielem
Platformy SFAO.



Właściciel

Platformy

przechowywania

oraz

SFAO

zobowiązuje

nie

upubliczniania

się

do

bezpiecznego

danych

dotyczących

Usługobiorcy (Użytkownika) znajdujących się na Platformie SFAO.

