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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTACJI STOMATOLOGICZNYCH 

 

I. Postanowienia ogólne i definicje 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usługi konsultacji/porad stomatologicznych 

świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonu. 

2. Świadczona usługa jest nieodpłatna. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości, użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

a) Usługodawca - Medtour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Kamiennej 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000408762, NIP 6783144467, REGON 12249022500000 

b) Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  

c) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za 

pośrednictwem udostępnionego na stronie XXXXX formularza online polegająca na udzielaniu 

porad i wskazówek z zakresu stomatologii w oparciu o przekazane informacje, opisy 

symptomów oraz dolegliwości; nie stanowi świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

d) Lekarz – posiadający odpowiednie, wymagane przepisami prawa kwalifikacje, lekarz 

stomatologii działający w imieniu i na rzecz Usługodawcy. 

e) Regulamin – nin. Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami. 

f) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 

 

II. Charakterystyka Usługi 

 

1. Usługobiorca chcąc skorzystać z Usługi, musi wysłać, a wcześniej wypełnić formularz kontaktowy 

znajdujący się na stronie https://www.dentestetica.pl/bezplatne-porady-stomatologiczne-online 

i w tym celu przekazać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu 

kontaktowego, krótki opis problemu z jakim się zwraca. Dodatkowo Usługobiorca może wysłać 

dodatkowe dane w postaci: zdjęć, wyników badań itp. 

2. W najbliższym możliwym terminie z Usługobiorcą skontaktuje się telefonicznie w godzinach od 

10:00 do 16:00 Lekarz. Podczas rozmowy Lekarz udzieli stosownej porady w oparciu o informacje 

przekazane uprzednio (w ramach formularza oraz tej rozmowy). Następnie podsumowanie 

rozmowy, tj.: opis problemu i sposobu jego rozwiązana zostanie wysłane na podany wcześniej e-

mail. 

3. Przekazane Usługobiorcy w ramach porady treści mogą być wykorzystywane do jego użytku 

osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub 

wykorzystanie komercyjne wskazanych treści jest zabronione.  

4. Usługobiorca wypełniając w/w formularz i wysyłając go zawiera umowę o świadczenie usług 

drogą elektroniczną. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja 

postanowień nin. Regulaminu. 

https://www.dentestetica.pl/bezplatne-porady-stomatologiczne-online
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5. Umowa o świadczenie Usługi obowiązuje przez czas niezbędny do jej wykonania, tj. udzielenia 

porady stomatologicznej. 

6. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie i w tym celu wysłać e-mail na adres 

wskazany w pkt III. poniżej. W takim wypadku Usługa w postaci porady nie będzie świadczona. 

 

III. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług 

1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia 

umowy bez podania przyczyny. 

2. Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

3. Usługobiorca może wysłać oświadczenie wymienione w ust.1 na adres email Usługodawcy 

help@dentestetica.pl lub listownie na adres wskazany w pkt I ppkt 3a). 

 

IV. Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy 

 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań: 

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych 

Usługodawcy, 

b. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, dobra 

osobiste, zasady współżycia społecznego, godzących w dobre obyczaje, 

3. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane. 

W przypadku zmiany danych, o ile jeszcze nie wykonano Usługi Usługobiorca niezwłocznie 

informuje Usługodawcę wysyłając mu wiadomość e-mail na adres podany w Regulaminie. 

4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, 

w szczególności do szczegółowego opisania problemu, z którym się zwraca, bowiem od tego 

zależy wykonanie Usługi. 

5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zasad i 

postanowień określonych w pkt 1-4 powyżej. 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub poprzez platformę WhatsApp w celu 

odbycia konsultacji stomatologicznej online.  

7. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rzetelnej i fachowej porady stomatologicznej 

jedynie na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę danych i materiałów. 

8. Zważywszy, że Usługodawca nie ma możliwości dokonania bezpośredniego badania oraz 

polega jedynie na wyrywkowych informacjach przekazanych przez Usługobiorcę, udzielona 

porada nie stanowi realizacji świadczeń zdrowotnych i jego odpowiedzialność w zakresie 

następstw dostosowania się do zaleceń jest wyłączona. 

9. Usługobiorca na własne ryzyko korzysta z udzielonych w ramach Usługi porad. 

10. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub 

ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia 

niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu 

teleinformatycznego. 

mailto:help@dentestetica.pl
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11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub ich 

niewłaściwe funkcjonowanie, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, 

oprogramowania czy sieci, z których korzysta Usługobiorca . 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług  Usługobiorcy w 

przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy: a) 

Usługodawca ustali, że podczas procesu zamawiania Usługi Usługobiorca podał nieprawdziwe 

dane. 

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez 

Usługobiorcę osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub 

nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Usługobiorca 

winien zachować w poufności. 

 

V. Warunki techniczne oraz zagrożenia 

 

1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, 

niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: 

a) dostęp do sieci Internet; 

b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu; 

c) zainstalowana przeglądarka internetowa Opera, Firefox, Chrome, Safari. 

d) Zainstalowana aplikacja WhatsApp w telefonie w celu ewentualnego przekazu video i zdjęć. 

2. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która jest 

niezbędna celem skorzystania z Usługi istnieje ryzyko, które Usługobiorca akceptuje, godząc 

się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Dlatego też, w celu 

minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby 

Usługobiorca we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie, w szczególności poprzez 

wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania 

dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu 

operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-

Fi. 

 

VI. Dane osobowe i pliki cookies 

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. 

2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Usługobiorców na zasadach i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. 

3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a 

w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

4. Usługodawca spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO, względem 

Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, o czym mowa 

w pkt 5 poniżej. Jednocześnie zawierająca wszystkie niezbędne informacje z zakresu danych 

osobowych Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do nin. Regulaminu. 

5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z formularza podczas zamawiania Usługi na 

urządzeniach Usługobiorców zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. 
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Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług. Cookies nie pozwalają 

na identyfikację Usługobiorców. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane 

dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce 

prywatności. 

 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w zw. z funkcjonowaniem formularza 

kontaktowego przy użyciu którego świadczona jest Usługa. 

2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: help@dentestetica.pl 

3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła 

przyczyna reklamacji. 

4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę i 

godzinę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Usługobiorcę umożliwiające przedstawienie 

mu odpowiedzi na reklamację. 

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na 

reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w pkt 5 powyżej, 

w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych działań, wyjaśnień oraz 

uzyskania dodatkowych informacji. W takich sytuacjach Usługodawca w tym terminie 

poinformuje Usługobiorcę o wydłużonym terminie rozpoznania reklamacji, z zastrzeżeniem że 

maksymalny czas rozpoznania reklamacji nie może przekroczyć 60 dni. 

7. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej 

nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020r. 

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez 

obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian 

obowiązujących przepisów, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez 

Usługobiorców. 

3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu wysyłając 

w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich podania do 

wiadomości. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien wypowiedzieć 

umowę wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres help@dentestetica.pl 

4. Regulamin wraz z załącznikami jest na stałe dostępny nieodpłatnie na stronie 

https://www.dentestetica.pl/bezplatne-porady-stomatologiczne-online w formie, która 

umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, 

którym posługuje się Usługobiorca. 

5. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi prosimy o kontakt za 

pośrednictwem e-mail na adres: help@dentestetica.pl 

mailto:help@dentestetica.pl
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6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie obowiązujące w 

tym zakresie przepisy prawa polskiego. 

7. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi dostępnej za jej pośrednictwem, rozstrzygane 

będą przez właściwe sądy polskie. 

8. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. 

Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach 

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, 

do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

 

 

 

Kraków, 20 marca 2020 

 

 

 


