Regulamin sprzedaży usług
Regulamin – obowiązujący od dnia 17.11.2022 r.
Postanowienia wstępne
1. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."
2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz
zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość. Regulamin określa w
szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu
internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie
treści Regulaminu.

Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
2. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
● Visa
● Visa Electron
● Mastercard
● MasterCard Electronic
● Maestro

Odstąpienie od umowy
1. W sytuacji rezygnacji z wcześniej wyznaczonej i opłaconej wizyty online, prosimy
o niezwłoczny kontakt, nie później niż na 24 godz. przed rozpoczęciem spotkania w
przeciwnym razie zwrot zapłaconej kwoty będzie niemożliwy.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną
przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy
przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie
14 dni.

Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych
Drogi Pacjencie, informujemy, że:
● Administratorem Twoich danych osobowych jest:
PODOLOG RADOM, NIP: 9482218215, ul. Główna 11, lokal 16, 26-610 Radom
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu płatności za wizytę.
● Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów są
bezpośrednio art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 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 – RODO) oraz pozostające w
związku z nim przepisy krajowego prawa medycznego, w tym ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów do nich
wykonawczych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z
Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
podolog.radom@gmail.com
Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa lub upoważnionym przez Administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w
formie papierowej lub elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
●

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy
przetwarzane są Twoje dane osobowe,

● prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
● prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
● prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie
będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
● prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
● prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże
zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

