Regulamin serwisu Medonet.pl
§ 1 Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego
Medonet.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.medonet.pl. Postanowienia Regulaminu oraz
załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu
Medonet.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do
prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Medonet.pl.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z
Serwisu Medonet.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2 Definicje
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w
następujący sposób:
Regulamin - niniejszy regulamin wraz z wymienionymi załącznikami ;
Serwis - serwis internetowy Medonet.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.medonet.pl,
stanowiący platformę internetową będącą własnością Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, na którą
składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Grupa Onet.pl S.A, z siedzibą w
Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł,
wpłacony w całości, NIP: 734-00-09-469;
Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu,
§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.
1. Właścicielem Serwisu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ulicy
Pilotów 10.
2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, i
multimedialnych dobranych według linii programowej Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są
lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z
przedmiotem Serwisu.
3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z
zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej
wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych
wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 6.0, 7.0 i 8.0, Mozilla 2.0,
3.0). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w serwisie niezbędne jest posiadanie
następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w
wersji 9 lub nowszej. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Serwisu jest sprawdzenie czy
posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym
Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika
należy zwrócić się do Administratora.
4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu,
jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla
bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien
stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika
w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego odpowiedzialność :
1) Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są
krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np.
local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu
Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów,
w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2) Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3) Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych
technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument
Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie
http://www.medonet.pl/polityka-prywatnosci.
4) Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje
dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili
zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję
WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z
niego, wówczas po upływie 20 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie
wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do
czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto
Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano
zalogowania do Serwisu i osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z
Serwisu jako zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego
Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać
komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość
przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.
§ 4 Usługi
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość zapoznawania się z treściami prezentowanymi
w Serwisie.
2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego
użytkownika Internetu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności
poszczególnych części Serwisu dla danych Użytkowników lub ich grup.
3. Za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone przez podmioty trzecie dodatkowe usługi. Usługi te są
świadczone prze ww. podmioty trzecie na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek,
na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora.
Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi, podmiot ten jest za
nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze
świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym
podmiotom.
4. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników.
5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już

istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez
Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez
Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych
warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
Ewentualne usuwanie danych usług będzie dokonywane z poszanowaniem obowiązujących przepisów i
praw nabytych do tych usług przez Użytkowników.
6. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach
zmian.
7. Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy
Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjnoedukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności
medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
§ 5 Uczestnictwo w Serwisie
1. Korzystanie z Serwisu odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się zapisy regulaminu portalu
Onet. Publikowanego pod adresem http://ofirmie.onet.pl/regulamin.
3. Zapisy ust. 1-2 powyżej nie wyłączają w żadnej mierze obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Zasady
1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub
poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub
niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się
wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) korzystania z Serwisu w sposób lub w celu naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy
prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób,
popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja
rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
§ 7 Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie
dysfunkcji Administratorowi
2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie
postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za
pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi
trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§ 8 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie
usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże
nie gwarantuje nieprzerwanego działania Serwisu i usług w nim dostępnych..
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w
celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o
tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach,
którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z
Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników
do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ),
udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte
upublicznienia.
5. W zakresie usług udostępnionych nieodpłatnie Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia
wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku
stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści
prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację
określonych treści z Serwisu.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i
zdjęć z serwisu Medonet.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) lub innych przypadków
określonych w obowiązujących przepisach.
7. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach,
rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub
uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń
niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo
uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET
(chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości
rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym,
anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami
i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia
z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą
Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się
do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego
pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby
to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
8. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod

adres e-mail medonet@medonet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Medonet.pl – Biuro obsługi klienta,
Grupa Onet.pl S.A, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.
9. Administrator informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa
w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau
Polska z siedzibą w Warszawie (IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod
adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/ w tym: Kodeks dobrych praktyk w sprawie
szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, Dobre
praktyki IAB Polska w zakresie reklamy behawioralnej.
§ 9 Zmiany Regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do
dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym
bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w
obowiązujących przepisach prawa.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie
informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od
korzystania z Serwisu.

Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne
odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.

