
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.klinika-rzeszow.pl 

1. Użyte definicje: 
a) Usługodawca – Właściciel Serwisu www.klinika-rzeszow.pl Nowe Techniki Medyczne Szpital 

Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów 
Małopolski, nr KRS: 0000230820, nr NIP: 5170119412, nr REGON: 180022507 

b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą, spółka cywilna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej przetwarzająca dane osobowe w zakresie określonym w RODO 

c) RODO -  rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 
zbiorem wytycznych, mających na celu umocnienie i ugruntowanie praw obywateli UE 
w zakresie ochrony ich danych osobowych 

d) Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.klinika-
rzeszow.pl 

e) Spółka – Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów Małopolski 

f) Szpital – Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów Małopolski 

g) Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu.  

2. Informacje o formularzach zbierających Państwa dane 
Usługodawca  zbiera dane o użytkownikach Serwisu w minimalnym zakresie, niezbędnym do 
wykonania  świadczenia w ramach realizowanych usług, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. Podanie przez Usługobiorcę innych danych osobowych (tj. danych, które nie są 
niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe, leży w sferze uznania osoby, 
której dane te dotyczą.  

3. Zasady Zbierania danych osobowych i informacji 
a) W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są 

informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu  
o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas 
odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści. 

b) Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych 
osobowych. 

c) Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania 
ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz 
w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, 
z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, 
liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. 
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Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są 
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych 
automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik 
powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są 
udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. 
W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby 
zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics. 

d) Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani 
przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP 
Użytkownika Serwisu. 

e) Serwis może zarejestrować również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, 
adres IP, wersji przeglądarki). 

4. Zasady odpowiedzialności i korzystania z Serwisu: 
a) Użytkownik Serwisu ma prawo do używania funkcjonalności Serwisu w zakresie określonym 

niniejszym Regulaminem oraz odrębnymi regulaminami usług, świadczonych przez Usługodawcę 
za pomocą Serwisu. 

b) Informacje zawarte na stronach Serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach 
informacyjnych. 

c) Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub 
wykorzystywać treści zamieszczonych w Serwisie, w tym tekstów, obrazów, nagrań audio 
i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. 

d) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne 
szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie 
wejścia do Serwisu, skorzystania z niego lub jego przeglądania, albo w rezultacie pobierania 
jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z jego strony 
internetowej.  
W przypadku uznania przez Użytkownika, że korzystanie z Serwisu nie jest już bezpieczne, 
należy niezwłocznie Spółkę powiadomić o tym fakcie.  

e) Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią 
lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. 

f) Wszelkie znaki handlowe, towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe i logotypy są 
własnością Spółki. Wykorzystanie przez Użytkownika znaków towarowych, handlowych 
umieszczonych w Serwisie jest surowo zabronione. 

g) Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. 
Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich 
pierwszej publikacji. 



h) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie 
do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje 
wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik 
zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, 
zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności 
intelektualnej. 

i) Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego 
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na 
prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików 
cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony 
internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności 
oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku 
skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. W sprawach 
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


