
Regulamin  
świadczenia Usług Pakiet Premium przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. 

 
§1. Preambuła 
Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa warunki i zasady świadczenia usług przez 
ZnanyLekarz Sp. z o.o. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub świadczących 
usługi paramedyczne. 
§2. Definicje  
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące 
znaczenie: 

1. Usługodawca/ZnanyLekarz – ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Kolejowej 5/7 (01- 217), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347997, NIP 7010224868, będąca twórcą i 
właścicielem Serwisu „ZnanyLekarz.pl”.  

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
wykonująca działalność leczniczą, wykonująca czynności w zakresie świadczeń 
zdrowotnych, lub świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne, 
będąca stroną Umowy o świadczenie Usługi Pakiet Premium.  

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto w Serwisie.  
4. Strona – Usługodawca lub Usługobiorca.  
5. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.znanylekarz.pl, 

będący narzędziem umożliwiającym między innymi kontakt pomiędzy Profesjonalistą 
a Użytkownikiem oraz wyszukanie Profesjonalisty z danej specjalizacji lub regionu. 
Usługodawca może wprowadzać nowe funkcjonalności Serwisu.  

6. Profesjonalista – Użytkownik będący lekarzem, lekarzem dentystą, psychologiem, 
rehabilitantem, położną, dietetykiem, terapeutą, a także weterynarzem lub inną osobą 
nie wymienioną powyżej, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub 
paramedyczne.  

7. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, 
Usługobiorcą lub Profesjonalistą, z którego wynika możliwość dostępu do 
określonych usług po podaniu loginu i hasła.  

8. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci 
podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL. 

9. Usługa Pakiet Premium – świadczenie Usługodawcy realizowane za pomocą 
systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez 
jednoczesnej fizycznej obecności Stron. Usługa Pakiet Premium jest świadczona w 
oparciu o Profile i umożliwia między innymi dodawanie treści do Profili oraz 
korzystanie z Kalendarza Wizyt. Usługa Pakiet Premium jest świadczona za 
wynagrodzeniem określonym w Cenniku, przy czym opłata stała jest należna za 
gotowość do świadczenia usług. 

10. Kalendarz Wizyt – program komputerowy, do którego uprawniony jest Usługodawca, 
używany przez Usługobiorcę na podstawie udzielonej licencji, udostępniany 
Usługobiorcy poprzez Serwis, będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy 
Profesjonalisty, 2 umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u 



Profesjonalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do 
zarezerwowania przez Profesjonalistę. 

11. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Pakiet Premium zawierana pomiędzy 
Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.  

12. Regulamin – niniejszy regulamin.  
13. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy 

za świadczenie Usługi Pakiet Premium.  
14. Okres Rozliczeniowy – pełny miesiąc, począwszy od pierwszego dnia świadczenia 

Usługi Pakiet Premium.  
15. Zamówienie – formularz określający podstawowe parametry Usługi Pakiet Premium.  

§3. Tryb zawierania Umów 
Zawarcie Umowy następuje:  

a. przez podpisanie i dostarczenie Zamówienia na podany przez Usługodawcę numer 
faksu, lub 

b. przez przesłanie Zamówienia drogą mailową na adres cc@znanylekarz.pl, lub  
c. przez podpisanie Zamówienia i dostarczenie go przedstawicielowi handlowemu 

Usługodawcy, lub  
d. przez wypełnienie Zamówienia online w Serwisie. 

§4. Cechy Usługi Pakiet Premium i warunki Umowy 
1. Usługa Pakiet Premium jest świadczona w oparciu o Profile, które zostały zweryfikowane 

na zasadach określonych przez Usługodawcę.  
2. Usługobiorca oświadcza, że dysponuje zgodą Profesjonalisty na świadczenie Usługi 

Pakiet Premium w oparciu o Profil tego Profesjonalisty. Usługodawca może przedstawić 
Usługobiorcy formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty, który 
Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy.   

3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Pakiet Premium przez Usługodawcę następuje w 
momencie przypisania przez Usługobiorcę Profilu do swojego Konta.  

4. Przypisanie Profilu jest operacją techniczną polegającą na określeniu przez 
Usługobiorcę, za pomocą specjalnej funkcjonalności Konta, że w oparciu o dany Profil 
będzie świadczona Usługa Pakiet Premium.  

5. Usługobiorca powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni, po zawarciu 
Umowy przypisać do swojego Konta Profile, w oparciu o które ma być świadczona 
Usługa Pakiet Premium. Przypisanie Profilu może również nastąpić za pośrednictwem 
pracownika Usługodawcy. W przypadku, gdyby Usługobiorca nie przypisał Profilu od 
swojego Konta, przyjmuje się, że rozpoczęcie świadczenia Usług Pakiet Premium 
rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy. 

6. Usługodawca po przypisaniu Profilu do swojego Konta, pozostaje w gotowości do 
świadczenia na rzecz Usługobiorcy następujących funkcjonalności składających się na 
Usługę Pakiet Premium: 

a. Kalendarz Wizyt,  
b. wskazywanie w wynikach wyszukiwania Profilu, jako Profilu z Usługą Pakiet 

Premium (ZnanyLekarz nie gwarantuje konkretnego miejsca Profilu w wynikach 
wyszukiwania), p,  

c. możliwość zamieszczenia dodatkowych zdjęć na Profilu,  
d. otrzymywanie statystyk dotyczących Profilu poprzez ich udostępnienie na 

Koncie,  
e. obsługę telefonicznej rejestracji,  
f. możliwość personalizacji graficznej Profilu, 
g. usługę voicemail. 



Powyższe funkcjonalności nie są dostępne dla Profili nieprzypisanych. 
7. Jeden Profesjonalista może mieć wyłącznie jeden Profil, który może zostać przypisany 

do wielu Usługobiorców. Usługobiorca może przypisać dowolną liczbę Profili. 

§5. Czas trwania Usługi Pakiet Premium, zasady dotyczące wynagrodzenia 
1. Usługa Pakiet Premium będzie świadczona w oparciu o liczbę Profili wskazaną w 

Zamówieniu. 
2. Usługa Pakiet Premium będzie świadczona przez 6 (sześć) Okresów Rozliczeniowych 

począwszy od dnia przypisania pierwszego z Profili (§4 ust. 3). Po tym okresie Usługa 
Pakiet Premium będzie świadczona przez nieokreśloną liczbę Okresów Rozliczeniowych.  

3. Odłączenie Profilu w czasie 6 (sześciu) pierwszych Okresów Rozliczeniowych nie ma 
wpływu na prawo Usługodawcy do wynagrodzenia.  

4. Usługobiorca może przypisać kolejny Profil w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego. 
Przypisanie kolejnego Profilu w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego łączy się z 
obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 pkt a poniżej. W takim 
przypadku wynagrodzenie jest naliczane z uwzględnieniem czasu, który pozostał od dnia 
przypisania Profilu do końca Okresu Rozliczeniowego. Przypisanie kolejnego Profilu w 
trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego również powoduje naliczanie wynagrodzenia za 
dokonane rezerwacje zgodnie z ust. 6 pkt b poniżej. Wynagrodzenie należne z tytułu 
przypisania kolejnego Profilu zostanie doliczone do najbliższej faktury VAT.  

5. W przypadku odłączenia Profilu, ponowne przypisanie tego samego Profilu jest możliwe 
po upływie 2 miesięcy od dnia odłączenia Profilu. 

6. Na wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Usługi Pakiet Premium składają się 
następujące elementy: 

a. opłata stała za każdy przypisany Profil –- należna za Okres Rozliczeniowy, 
b. opłata za każdą płatną rezerwację dokonaną za pośrednictwem Kalendarza 

Wizyt w danym Okresie Rozliczeniowym –- w wysokości określonej w Cenniku.  
7. Wynagrodzenie Usługodawcy objęte opłatą stałą niezależne od tego, czy po przypisaniu 

Profilu Usługobiorca korzystał z jakichkolwiek funkcjonalności Pakietu Premium; 
przyjmuje się, że opłata ta ma charakter opłaty za gotowość do świadczenia usług. 

8. Cennik Usługodawca udostępnia pod adresem 
http://www.znanylekarz.pl/doc/pl/cennik.pdf. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian 
Cennika w każdym czasie za dwumiesięcznym powiadomieniem. Zmiana Cennika nie 
stanowi zmiany Umowy ani Regulaminu. 

9. Za rezerwację płatną uznaje się rezerwację dokonaną: 
a. przez Użytkownika za pomocą Kalendarza Wizyt (rezerwacja wolnego terminu 

dostępnego w Kalendarzu Wizyt prowadzonym dla danego Profesjonalisty),  
b. przez Użytkownika, lecz odwołaną przez Profesjonalistę. 

10. Wynagrodzenie za rezerwację płatną jest naliczane w momencie (Okresie 
Rozliczeniowym) umówienia wizyty, a nie w momencie faktycznego lub planowanego 
odbycia wizyty. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy wizyta została umówiona 
na datę przypadającą w innym Okresie Rozliczeniowym niż data jej umówienia, 
wynagrodzenie za taką wizytę będzie naliczone w Okresie Rozliczeniowym jej 
umówienia.  

11. Usługodawca nie nabywa prawa do wynagrodzenia za rezerwację: 
a. odwołaną przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,  
b. zgłoszoną przez Usługobiorcę jako rezerwacja, która nie doszła do skutku –- 

w takim przypadku Usługobiorca w terminie 24 godzin począwszy od godziny, 
na którą rezerwacja została dokonana, powinien w panelu zarządzania 
Kalendarzem Wizyt zaznaczyć, że rezerwacja nie doszła do skutku,  

c. wpisaną samodzielnie przez Usługobiorcę do Kalendarza Wizyt 
prowadzonego w Profilu danego Profesjonalisty. 



12. W przypadku, gdy ten sam Użytkownik w ciągu 48 godzin od pierwszej rezerwacji 
dokona kolejnych rezerwacji u tego samego Profesjonalisty, którego Profil został 
przypisany do tego samego Usługobiorcy, Usługodawca nabywa prawo do 
wynagrodzenia tylko za pierwszą rezerwację.  

13. W przypadku, gdy rezerwacja nastąpi w danym Okresie Rozliczeniowym, a w następnym 
Okresie Rozliczeniowym zajdzie jedna z sytuacji wskazanych w ust. 9, Usługodawca 
przyzna Usługobiorcy nieodpłatną rezerwację. Przyznanie nieodpłatnej rezerwacji nastąpi 
w najbliższym Okresie Rozliczeniowym.  

14. Zmiana terminu rezerwacji przez Usługobiorcę nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do 
wynagrodzenia za taką rezerwację. 

15. Usługobiorca, za pomocą funkcjonalności udostępnionej dla każdego Profilu ma 
możliwość: 

a. administrowania rezerwacjami, w tym monitorowania dokonanych rezerwacji i 
zarządzania rezerwacjami,  

b. zgłaszania rezerwacji jako rezerwacji, które nie doszły do skutku,  
c. blokowania możliwości dokonywania rezerwacji przez wybranych 

Użytkowników. 
16. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z płatnościami za dokonane 

rezerwacje, zwrot poniesionych przez Usługobiorcę kosztów dokonanych rezerwacji 
może nastąpić wyłącznie przez przyznanie przez Usługodawcę nieodpłatnych rezerwacji. 

17. W przypadku dokonania rezerwacji, której termin przypada na kolejny Okres 
Rozliczeniowy, odwołanie rezerwacji przez Użytkownika nie ma wpływu na prawo 
Usługodawcy do wynagrodzenia w sytuacji, gdy odwołanie rezerwacji nastąpiło po 
rozwiązaniu przez Usługobiorcę Umowy. Ust. 11 nie stosuje się.  

§6. Płatności, faktury 
1. Wynagrodzenie należne Usługodawcy będzie opłacane przez Usługobiorcę za każdy 

Okres Rozliczeniowy, w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Rozliczeniowego.  
2. W przypadku zawarcia Umowy online (wypełnienie Zamówienia online w Serwisie) i 

realizacji płatności przy pomocy karty płatniczej, automatycznie uruchamiana jest 
płatność cykliczna, na co Usługobiorca wyraża zgodę. W terminie 14 dni od końca 
Okresu Rozliczeniowego, karta płatnicza Usługobiorcy zostanie obciążona w kwocie 
należnego Usługodawcy wynagrodzenia. 

3. Faktury VAT będą wystawiane w terminie do 7 dni od zakończenia Okresu 
Rozliczeniowego. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia 
elektronicznej faktury VAT.  

4. Nieotrzymanie przez Usługobiorcę faktury VAT, nie zwalnia Usługobiorcy z 
obowiązku zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy zgodnie z terminem płatności 
wskazanym w ust. 1 powyżej.  

5. Strony przyjmują, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego 
Usługodawcy.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Usługodawca jest uprawniony do żądania 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

7. Opóźnienie w zapłacie całości lub części wynagrodzenia wynoszące 30 dni powoduje 
blokadę dostępu do wszystkich Usług Pakiet Premium. Blokada dostępu nie zwalnia 
Usługobiorcy z zapłaty należnego wynagrodzenia za czas trwania blokady. 

8. W przypadku uporczywego uchylania się od płatności, Usługodawca zastrzega sobie 
prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, również w trakcie 
pierwszych 6 (sześciu) Okresów Rozliczeniowych liczonych od dnia rozpoczęcia 
świadczenia Usługi Pakiet Premium. Usługodawca dokonuje wypowiedzenia w formie 
oświadczenia przesłanego Usługobiorcy w formie elektronicznej lub pisemnej. 

  



§7. Prawa i Obowiązki Usługobiorcy  

1. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy będzie 
spełniał z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swej 
działalności.  

2. Usługobiorca zobowiązuje się do: 
a. terminowego regulowania płatności,  
b. utrzymywania kompletnych i aktualnych informacji na Profilu,  
c. ścisłej współpracy z Usługodawcą w celu poprawnego świadczenia Usługi 

Pakiet Premium, w szczególności stosowania się do zasad uzupełniania Profili 
określonych przez Usługodawcę. 

3. W polach służących do edycji Profilu można umieszczać wyłącznie dane zgodne z 
kategorią danego pola (przykładowo, w polu dotyczącym imienia i nazwiska 
Profesjonalisty można umieszczać wyłącznie imię i nazwisko). Usługobiorca na 
Profilu nie może w żadnym miejscu umieszczać numeru telefonu lub innych danych 
kontaktowych. Nie jest w szczególności dozwolone umieszczanie numerów telefonu 
lub innych danych kontaktowych na zdjęciach, w opisach Profesjonalisty czy w 
jakimkolwiek innym materiale dostarczanym przez Usługobiorcę. Usługodawca 
zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie 
numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Usługobiorcy lub Profesjonalisty. 

4. Podstawowym dysponentem Profilu jest Profesjonalista. W przypadku, gdy ten sam 
Profil jest przypisany przez kilku Usługobiorców, na Profilu powinny zostać 
umieszczone jasne i spójne informacje dotyczące danego Profesjonalisty. Informacje 
o miejscach i terminach przyjmowania pacjentów powinny być wskazane oddzielnie 
dla każdego z Usługobiorców, którzy przypisali Profil. Informacje te mogą być 
umieszczane tylko w polach odnoszących się do oznaczenia Usługobiorców. Edycja 
Profilu jest możliwa pod warunkiem, że nie narusza interesów innych Usługobiorców. 
Jeżeli Usługodawca uzna, że informacje umieszczone na Profilu są niespójne, błędne 
lub naruszają interes innych Usługobiorców, Usługodawca będzie uprawniony do 
zawieszenia możliwości edycji Profilu i do samodzielnej edycji Profilu. 

5. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w Profilu pełnych i rzetelnych 
informacji o terminach i miejscach przyjmowania pacjentów, a w szczególności 
Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego umieszczania w Kalendarzu Wizyt 
wszystkich dostępnych w danym Okresie Rozliczeniowym terminów umożliwiających 
dokonanie rezerwacji.  

6. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób nakłaniał lub sugerował 
pacjentom oraz Użytkownikom, aby nie korzystali z Kalendarza Wizyt lub Serwisu. 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia ankiet wśród Użytkowników w 
zakresie spełnienia przez Usługobiorcę tego zobowiązania.  

7. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego doręczenia materiałów i treści 
niezbędnych do stworzenia Profilu lub odblokowania funkcjonalności Profilu. 
Dostarczenie przez Usługobiorcę materiałów i treści powinno nastąpić w terminie 7 
dni od daty złożenia Zamówienia. Niedostarczenie materiałów i treści przy 
jednoczesnym przypisaniu Profilu nie ma wpływu na dojście Umowy do skutku i nie 
wstrzymuje rozpoczęcia świadczenia Usługi Pakiet Premium przez Usługodawcę. 
Profil zostanie opublikowany na podstawie posiadanych informacji lub materiałów 
uzyskanych przez Usługodawcę w związku ze złożeniem Zamówienia. Usługobiorca 
oświadcza, że takim wypadku Usługę Pakiet Premium uznaje za prawidłowo 
wykonywaną oraz że nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku 
do Usługodawcy.  

8. Usługobiorca oświadcza, że informacje, materiały i treści zamieszczone na Profilu są 
zgodne z prawem i stanem faktycznym.  



9. Usługobiorca, który w celu prawidłowej realizacji Usługi Pakiet Premium dostarcza 
treści i materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub 
zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają 
praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw 
własności przemysłowej. Wprowadzając utwory do Serwisu, Usługobiorca udziela 
Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na 
korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji 
takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci 
komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie 
do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym 
przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, 
umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów 
w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na 
wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na 
dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i 
materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w 
przypadku rozwiązania Umowy lub odłączenia Profilu przez Usługobiorcę. 

10. W przypadku, gdy Usługobiorca w swojej działalności korzysta ze znaku towarowego, 
na który zostało udzielone prawo ochronne, Usługobiorca udziela Usługodawcy 
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na używanie tego znaku towarowego. Licencja 
obejmuje umieszczenie znaku towarowego w Serwisie, umieszczanie znaku 
towarowego w dokumentach i materiałach promocyjnych Usługodawcy oraz 
posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy i promocji Usługodawcy. 
Licencja upoważnia Usługodawcę do korzystania ze znaku towarowego w Polsce i 
zagranicą. Licencja zostaje udzielona na czas obowiązywania Umowy. 

11. Usługobiorca nie nabywa w żadnym przypadku jakichkolwiek majątkowych praw 
autorskich do szat graficznych zamieszczanych w Serwisie.  

12. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich utworów, a 
także do elementów stanowiących samodzielne części innych utworów i innych dzieł 
będących przedmiotem praw własności intelektualnej, stworzonych przez 
Usługodawcę w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego 
Regulaminu, przysługują wyłącznie Usługodawcy od chwili ustalenia ich postaci, 
chociażby w formie częściowej. 

13. Dokonując jakiejkolwiek operacji na Koncie, w tym przypisania Profili, Usługobiorca 
oświadcza, że operacje te dokonywane są za jego wiedzą i zgodą, jak również, że 
przyjmuje te operacje jako działania własne. Zasada ta nie znajduje zastosowania w 
przypadku poinformowania ZnanyLekarz, na piśmie pod rygorem nieważności, o 
nieuprawnionym dostępie do Konta wraz ze wskazaniem daty uzyskania daty 
dostępu do Konta. Poinformowania dokonuje się w terminie 5 dni od dnia uzyskania 
nieuprawnionego dostępu do Konta. Przyjmuje się jednocześnie, że operacje 
dokonane na Koncie pozostają w mocy i są skuteczne względem ZnanyLekarz. 

§8. Prawa i obowiązki Usługodawcy 
1. Usługodawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do świadczenia Usługi 

Pakiet Premium na rzecz Usługobiorcy w zakresie i warunkach określonych w 
Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie przy zachowaniu należytej staranności.  

2. Usługodawca zobowiązuje się: 
d. niezwłocznie po złożeniu Zamówienia udostępnić Usługobiorcy narzędzia 

niezbędne do zweryfikowania i przypisania Profilu,  



e. pozostawać w gotowości do udostępnienia funkcjonalności, za pomocą 
których Usługobiorca ma możliwość administrowania Profilami, w tym 
monitorowania dokonanych rezerwacji i zarządzania rezerwacjami,  

f. zapewnić pomoc w edycji Profilu, przez okres 21 dni od dnia przypisania 
Profilu,  

g. przesyłać faktury VAT,  
h. zapewnić wsparcie dedykowane dla Usługobiorcy. 

3. Usługodawca może dokonywać zmian treści i materiałów dostarczonych przez 
Usługobiorcę, do czego Usługobiorca upoważnia Usługodawcę. Zmiany będą 
wprowadzane w szczególności w celu poprawy jakości publikowanych treści i nie 
będą dotyczyć zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Usługi Pakiet Premium 
treści lub w celu zapewnienia ich zgodności z postanowieniami określonymi w §7 ust. 
4 i 5 oraz §8 ust. 8.  

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępu Usługobiorcy do 
Profilu, w przypadku, gdy Profesjonalista cofnie zgodę na świadczenie Usługi Pakiet 
Premium w oparciu o jego Profil, Usługobiorca będzie naruszał Regulamin, w 
szczególności postanowienia §7 ust. 3-7, Regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną przez ZnanyLekarz.pl. O zawieszeniu dostępu do Profilu, Usługobiorca 
zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. 
Zawieszenie dostępu do Profilu z przyczyn wskazanych powyżej nie ma wpływu na 
wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Pakiet Premium.  

5. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy i świadczeniem Usługi Pakiet 
Premium uzyskane przez Usługobiorcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej 
przewidzianej w tych przepisach.  

6. Usługodawca nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Profesjonalistów 
uprawnień do wykonywania zawodu lub innych uprawnień i nie ponosi 
odpowiedzialności za działalność leczniczą wykonywaną przez Profesjonalistów.  

7. W przypadku, gdy Usługodawca wejdzie w posiadanie informacji, które mogą 
uzasadniać przypuszczenie, że dany Profesjonalista nie ma prawa świadczyć usług 
zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych, Usługodawca może żądać 
ponownej weryfikacji takiego Profesjonalisty.  

8. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i poprawy jakości świadczonych Usług, 
Usługodawca wprowadził rozróżnienie pomiędzy "kategorią" i "specjalizacją" 
Profesjonalisty. "Kategoria" wskazuje na posiadaną przez Profesjonalistę 
specjalizację lekarską lub lekarsko-dentystyczną, natomiast nie jest jej ścisłym 
językowym odzwierciedleniem. "Specjalizacja" jest pojęciem prawnym, tożsamym z 
wykazem specjalizacji określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 
stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Wskazana przez 
Profesjonalistę kategoria musi być tożsama z wpisem widniejącym w Centralnym 
Rejestrem Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca ma 
prawo modyfikować lub usuwać wprowadzone przez Profesjonalistę kategorie lub 
specjalizacje, tak aby były one zgodne wyżej wymienionym Rejestrem. 

9. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji związanych z realizacją Umowy i 
świadczeniem Usługi Pakiet Premium, dokonane w celach innych niż wykonanie 
Umowy stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

10. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkodę powstałą po stronie Usługobiorcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Pakiet Premium, o ile 
szkoda powstała z wyłącznej umyślnej winy Usługodawcy. Każdorazowo zakres 
odpowiedzialności zostaje ograniczony do kwoty 5.000 zł. 



11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Usługobiorcę korzyści w 
związku z realizacją Umowy i świadczeniem Usługi Pakiet Premium.  

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dostarczane przez 
Usługobiorcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Konta w związku z 
oprogramowaniem lub sprzętem Usługobiorcy lub z brakiem jego kompatybilności z 
Serwisem. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z 
niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu. 

§9. Kalendarz Wizyt 
1. Usługodawca z chwilą aktywowania Kalendarza Wizyt udziela Usługobiorcy na czas 

określony, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na 
korzystanie z Kalendarza Wizyt. Licencja uprawnia Usługobiorcę do dostępu do 
Kalendarza Wizyt poprzez stronę internetową Serwisu oraz dedykowaną aplikację 
mobilną i korzystania z funkcjonalności udostępnionych w ramach Kalendarza Wizyt, 
w tym do udostępniania funkcjonalności Kalendarza Wizyt Użytkownikom na potrzeby 
dokonania za jej pomocą rezerwacji lub skorzystania z innych funkcjonalności 
Kalendarza Wizyt przewidzianych dla Użytkowników. Licencja obejmuje uprawnienie 
do korzystania z Kalendarza Wizyt w wersji dostępnej w momencie aktywowania 
Kalendarza Wizyt oraz do korzystania ze zmodyfikowanych przez Usługodawcę 
wersji Kalendarza Wizyt, jeżeli zostaną one udostępnione przez Usługodawcę do 
korzystania przez Usługobiorcę.  

2. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: 
a. w zakresie rozpowszechniania Kalendarza Wizyt – korzystanie za pomocą sieci 

Internet w miejscu i czasie wybranym przez Usługobiorcę,  
b. w zakresie zwielokrotniania Kalendarza Wizyt – chwilowe zwielokrotnianie 

Kalendarza Wizyt w pamięci komputera lub innego analogicznego urządzenia 
niezbędne do prawidłowego jej działania (browsing). 

3. Licencja zostaje udzielona na czas określony, który obejmuje okres od momentu 
udostępnienia Kalendarza Wizyt do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.  

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępu do Kalendarza Wizyt 
lub natychmiastowego cofnięcia licencji po 3 (trzecim) ostrzeżeniu skierowanym 
przez Usługodawcę do Usługobiorcy. Ostrzeżenia mogą być kierowane telefoniczne, 
w drodze e-mail lub wiadomości systemowej. Ostrzeżenia mogą być kierowane w 
szczególności z uwagi na nieprawidłowe lub sprzeczne z warunkami Regulaminu 
korzystanie z Kalendarza Wizyt przez Usługobiorcę, polegające w szczególności na: 

a. korzystaniu z Kalendarza Wizyt w sposób uciążliwy dla innych użytkowników 
Internetu,  

b. rozsyłaniu spamu,  
c. ingerowaniu przez Usługobiorcę w zasoby innych użytkowników Serwisu lub 

Usługodawcy,  
d. ingerowaniu w kod źródłowy Kalendarza Wizyt,  
e. próbach nieuprawnionego zwielokrotnienia Kalendarza Wizyt,  
f. naruszaniu dóbr osobistych Usługodawcy,  
g. dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji wobec Usługodawcy,  
h. naruszeniem dobrych obyczajów kontraktowych, i. uporczywym odwoływaniu 

rezerwacji dokonanych przez Użytkowników lub uporczywym nie przyjmowaniu 
pacjentów, w tym nieprzyjmowaniu Użytkowników w godzinach wynikających z 
dokonanych rezerwacji, o których to sytuacjach Usługodawca powziął 
wiadomość od Użytkowników lub samodzielnie. 

O cofnięciu licencji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą poczty 
elektronicznej na wskazany adres e-mail. 



5. Cofnięcie licencji (wstrzymanie dostępu do Kalendarza Wizyt) na korzystanie z 
Kalendarza Wizyt z przyczyn wskazanych powyżej nie ma wpływu na wynagrodzenie 
należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Pakiet Premium. 

§10. Dane osobowe 
Usługobiorcy korzystający z Kalendarza Wizyt 

1. W związku ze świadczeniem Usług Pakiet Premium, ZnanyLekarz jako administrator 
danych osobowych Użytkowników Serwisu będzie udostępniał Usługobiorcy dane 
osobowe Użytkowników Serwisu, którzy za pośrednictwem Kalendarza Wizyt 
zarezerwowali termin wizyty u danego Profesjonalisty. Udostępnienie danych 
osobowych będzie następowało przez zintegrowane systemy informatyczne, przy 
czym na integrację systemów zostanie podpisana oddzielna umowa lub 
udostępnienie danych osobowych będzie dokonywane za pośrednictwem Konta 
Usługobiorcy. 

2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w związku z udostępnianiem danych 
osobowych Użytkowników staje się on ich administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt 4 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (do 24 maja 2018 r.) 
lub administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 
r. 679/2016 (od 25 maja 2018 r.). 

3. Z uwagi na okoliczność wynikającą z ust. 2, Usługobiorca zobowiązuje się do 
dopełnienia względem Użytkowników obowiązków informacyjnych, w szczególności 
wynikających z art. 14 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. 679/2016, przy 
czym jako źródło danych osobowych wskazany zostanie ZnanyLekarz. 

 
§10a Dane osobowe - Porozumienie 
Wpisywanie (udostępnianie) danych osobowych do Kalendarza Wizyt przez Usługobiorcę 
 
W sytuacji, gdy nie zawarto oddzielnej umowy powierzenia danych osobowych, stosuje się 
niniejsze postanowienia §10a zwany dalej “Porozumieniem”. 

1. Usługobiorca oświadcza, że w związku z zawarciem niniejszego Porozumienia 
Umowy może wprowadzać, samodzielnie lub przez swoich pracowników lub 
współpracowników, do Kalendarza Wizyt dane osobowe swoich obecnych, byłych lub 
przyszłych pacjentów. Usługobiorca oświadcza jednocześnie, że jest w stosunku do 
tych danych administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 679/2016, 
zwanego dalej RODO. W tym zakresie stosuje się niniejszy §10a zwany dalej 
“Porozumieniem”. 

2. W związku z możliwością wprowadzania danych osobowych zgodnie z ust. 1, 
Usługobiorca powierza ZnanyLekarz przetwarzanie danych osobowych 
wprowadzonych przez Usługobiorcę do Kalendarza Wizyt. Powierzone ZnanyLekarz 
dane osobowe obejmują wszystkie niezbędne dane przetwarzane w szczególności w 
systemach informatycznych, do których w związku z Umową dostęp ma ZnanyLekarz 
lub które są udostępniane ZnanyLekarz przez Usługobiorcę za pośrednictwem 
Kalendarza Wizyt. 

3. W związku z Porozumieniem, ZnanyLekarz uprawniony jest do przetwarzania 
powierzonych danych osobowych poprzez podejmowanie następujących operacji: 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie. 

4. Strony Porozumienia określają następujące zasady powierzenia: 



a. przedmiot przetwarzania danych osobowych obejmuje dokonywanie 
przetwarzania danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji 
Usługi Pakiet Premium, 

 . przetwarzanie będzie dokonywane przez czas świadczenia Usługi Pakiet Premium, 
b. charakter przetwarzania danych osobowych ma prowadzić do wypełnienia 

obowiązków ZnanyLekarz związanych ze świadczeniem Usługi Pakiet Premium, 
 . celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie Usługi Pakiet Premium, 

c. przetwarzanie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany i 
niezautomatyzowany, rodzaj danych osobowych obejmuje: imiona i nazwiska, 
adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzenia, numer dowodu tożsamości, nr 
PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, adres zameldowania, właściwy oddział NFZ, 
miejsce urodzenia, typ wizyty lekarskiej lub okołolekarskiej, datę wizyty, 
rozpoznanie medyczne lub okołomedyczne, w tym choroby, diagnoza, przepisane 
leki, wypisane recepty, informacje na temat wcześniejszego stanu zdrowia, 
informacje na temat przebytych chorób, informacje o nałogach, informacje o 
uczuleniach na leki, informacje o alergiach, historię choroby, opisy pacjenta 
(wzrost, waga, kolor skóry), informacje o chorobach w rodzinie pacjenta, 
informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym pacjenta, informacje o 
spożywaniu alkoholu, wyniki badań pacjenta, w tym w szczególności wyniki badań 
krwi, wyniki badań moczu, wyniki badań stolca, wyniki badań EKG, USG, wyniki 
badań RTG, wyniki badań CT.  

5. ZnanyLekarz zobowiązuje do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, 
tak aby przetwarzanie powierzonych danych było zgodne z prawem oraz zapewniało 
ochronę praw osób, których dane dotyczą. 

6. W celu spełnienia zobowiązań z ust. 4, ZnanyLekarz zobowiązany jest: 
a. przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Usługobiorcy, przy czym przyjmuje się, że poleceniem tym jest niniejsze 
Porozumienie, 

b. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych 
osobowych zachowały je w tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu 
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, 

c. wdrożyć i stosować środki określone w art. 32 RODO, 
d. pomagać, w miarę swoich możliwości, wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
jej praw określonych w RODO, 

e. uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać 
Usługobiorcy wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO, 

f. umożliwić Usługobiorcy lub wskazanemu przez Usługobiorcę podmiotowi 
przeprowadzanie audytów i inspekcji dotyczących sposobu realizacji Umowy, z 
tym, że podmiot wskazany przez Usługobiorcę zobowiązany jest do zawarcia ze 
ZnanyLekarz umowy NDA określonej przez ZnanyLekarz, 

g. informować Usługobiorcę, jeżeli w ocenie ZnanyLekarz przetwarzanie danych 
osobowych narusza postanowienia RODO lub inne akty prawne regulujące 
ochronę danych osobowych, 

h. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego 
określonych w Porozumieniu. 

7. ZnanyLekarz w terminie 14 dni po zakończeniu przetwarzania danych osobowych lub 
po zaprzestaniu świadczenia Usług Pakiet Premium spowodowanych zakończeniem 
obowiązywania Umowy, zobowiązany jest do zwrotu Usługobiorcy wszelkich 
powierzonych danych osobowych lub trwałego usunięcia wszelkich istniejących i 
będących w posiadaniu ZnanyLekarz kopii powierzonych danych osobowych –- 
według decyzji Usługobiorcy.  



8. Usługobiorca zleca ZnanyLekarz prowadzenie komunikacji z osobą, której dane 
zostały powierzone poprzez: 
a. wysyłkę informacji SMS, na wprowadzony przez Administratora numer telefonu 

komórkowego, zawierającej dane o terminie wizyty i jej miejscu, przy czym 
wysyłka będzie następowała po wprowadzeniu do Kalendarza Wizyt informacji o 
planowanej wizycie danej osoby, 

b. wysyłkę informacji e-mail, na wprowadzony przez Administratora adres e-mail, 
zawierającej dane o terminie wizyty i jej miejscu, przy czym wysyłka będzie 
następowała po wprowadzeniu do Kalendarza Wizyt informacji o planowanej 
wizycie danej osoby. 

9. Usługobiorca, zlecając ZnanyLekarz działania, o których mowa w ust. 7 oświadcza, 
że dysponuje ważną podstawą prawną do prowadzenia takich działań, w 
szczególności działanie to jest zlecane w związku ze zgodą wyrażoną przez osobę, 
której dane dotyczą lub znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

10. W związku z charakterem Porozumienia, Strony dopuszczają możliwość dalszego 
powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych przez ZnanyLekarz 
osobie trzeciej, zwanej dalej Podwykonawcą. 

11. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych 
powierzonych przez ZnanyLekarz, ZnanyLekarz zobowiązany jest zawrzeć z 
Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści i 
zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszego Porozumienia.  

12. Na każde żądanie Usługobiorcy, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności, 
ZnanyLekarz zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących 
przetwarzania przez ZnanyLekarz powierzonych danych osobowych, w tym 
sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich 
danych niezbędnych Usługobiorcy do wykonania ciążących na Usługobiorcy 
obowiązków wynikających z RODO. 

13. ZnanyLekarz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych, w tym przepisów RODO. 

 
§11. Warunki techniczne 

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do 
Internetu, wyposażonego w przeglądarkę: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, 
Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.  

2. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja 
w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej 
transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.  

3. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować 
nieprawidłowe działanie Serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§12. Reklamacje  
1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej cc@znanylekarz.pl służący 

do przesyłania zapytań i reklamacji.  
2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa Pakiet 

Premium była lub miała być wykonana.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu 

przesłania reklamacji przez Usługobiorcę. 
4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz 

okoliczności ją uzasadniające.  
5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie 

będą rozpatrywane.  



6. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności 
reklamacja nie będzie uznana. 

§13. Postanowienia końcowe 
1. Po upływie 6 (sześciu) Okresów Rozliczeniowych od dnia rozpoczęcia świadczenia 

Usługi Pakiet Premium, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas 
nieokreślony.  

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Usługobiorca może wypowiedzieć 
(rozwiązać) Umowę, dokonując jej wypowiedzenia. Wypowiedzenia Umowy dokonuje 
się przez złożenie pisemnego lub mailowego (dokumentowego) oświadczenia. 
Wypowiedzenie powinno dotrzeć do Usługodawcy w taki sposób, aby Usługodawca 
mógł zapoznać się z jego treścią najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed końcem 
danego Okresu Rozliczeniowego, przy czym decyduje data wpływu wypowiedzenia 
do Usługodawcy. Wypowiedzenie Umowy następuje z ostatnim dniem Okresu 
Rozliczeniowego. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu 
teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować utrudnienia lub 
uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usługi Pakiet Premium. Usługodawca 
dołoży wszelkich starań, aby prace konserwacyjne prowadzone były w godzinach 
nocnych oraz w dniach zwyczajowo wolnych od pracy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym 
czasie. Zmiana procesu weryfikacji, modyfikacje funkcjonalności Serwisu lub 
Kalendarza Wizyt, zmiany w zakresie działalności Usługodawcy, zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej 
zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na 
wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na 
Konto Usługobiorcy, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po 
dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie 
wymaga składania przez Usługobiorcę żadnego odrębnego oświadczenia.  

6. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy 
niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywały w drodze pozasądowych 
rokowań.  

7. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

 
 


