1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”
-

dzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android (dalej:

„Aplikacja”).
2. Regulamin o któ

ej jest
wiadczeniu usł

(t.j. Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1422).
3.Aplikacja TU-Serce jest aplikacj mobilna stworzona dla Pacjentów Poznańskiej Kliniki
Serca w Poznaniu.
4.Wszelkie prawa do aplikacji posiada Poznańska Klinika Serca sp. Zoo s.k. Wszelkie zawarte
w niej materiał

przedmiot praw

wył cznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.
5.Znak " TU-serce" jest znakiem zastrze onym.
6.

c z internetowego sklepu:

a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android).
6.Pobranie aplikacji jak i

rednictwem usług jest bezpłatne.

7.Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z
ytkownicy we własnym zakresie na podstawie umó
Internetu. Operator nie
opłat naliczanych z tytuł

cych na pomiarze przesyłanych danych.
8.Aplikacja pozwala na dost p do wyników badań i konsultacji online.
9. Aplikacja pozwala na całodobowy dost p do lekarza dla Pacjentów Poznańskiej Kliniki
Serca.
10.Aplikacja ma promowa zdrowy styl ycia w ród Pacjentów.
11.Aplikacja pozwala na kontrole post pów leczenia.
12.Dane chorych s chronione indywidualnym hasłem.

13.

zani do korzystania z Aplikacji w sposó
cym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja został
e z zasadami współ ycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z

sieci Internet i aplikacji mobilnych.
cy nadzó
jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stał
ci Aplikacji, jak ró

ich bezbł dnego działania.
– w tym m.in.

ytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na wł
Operator nie ponosi
ytkowników praw osó
powstał

pstwie zakłó ń

ci

ci wszystkich lub poszczegó

ci

Aplikacji.
16. Operator nie bierze równie odpowiedzialno ci za ograniczenia lub problemy techniczne w
systemach teleinformatycznych, z któ
któ

ytkowników, a
ytkownikom korzystan

rednictwem usług.
korzystania z Aplikacji, w
szczegó

ci wó
ci lub
dzenia mobilnego.
dział ń
cych zasady współ ycia społ

cych w

usprawiedliwiony interes Operatora a w szczegó
wszelkie prawem dozwolone dział
wiadczonych za jej p rednictwem usług.
19. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn
dział

e prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usł
rednictwem.

ń

20. Poznańska Klinika Serc
osobowych, w szczegó

pnianych nam danych

ci przed dost pem osób niepo danych.

21. Poznań
ń

cych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczegó

du do wł

cia danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadkach

lonych w przepisach tej ustawy.
liwia skorzystanie z

aplikacji mobilnej TU-serce.
zane z dział
rednictwem usł

do

Operatora na adres poczty elektronicznej.

systemu teleinformaty

dzeniu, dokładny opis i

powó

ytkownika.

uzupeł
ytkownika o jej uzupeł
n ń

ytkownika przedł a okres rozpatrywania

reklamacji.
26. Poznańska Klinika Serca z siedziba przy ulicy Chwaliszewo 72a/1 w Poznaniu pozostaje
administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
27. Dane osobowe

wiadczenia usł

zku z któ

Poznańska Klinika Serca pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej.
Newsletter stanowi integraln cze

aplikacji, automatycznie proponowanej u ytkownikowi.

28.

odpowiednie

przepisy prawa polskiego, a w szczegó
wiadczeniu usł

.

