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REGULAMIN MODUŁU e - rejestracja 

 Regulamin zawiera zasady korzystania z modułu e - rejestracja. 

1. DEFINICJE: 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Usługodawca Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED - OSTROWIEC Sp. z o.o. Sp.k. zwany dalej 

NSZOZ GOMED - OSTROWIEC z siedzibą ul. Polna 9f,  27-400 Ostrowiec Św., email: rejestracja@gomed.com.pl,                               

NIP 661 21 55 903. 

2. System – portal e-usług, dostępny pod adresem: www.gomed.com.pl  w zakładce [zaplanuj wizytę on – line] w ramach 

usług świadczonych przez NSZOZ GOMED - OSTROWIEC służący do zarządzania, przez Pacjentów, drogą elektroniczną, 

wizytami w Przychodni. 

3. System WMS - program Mediqus. 

4. EDM - elektroniczna dokumentacja medyczna. 

5. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające przetwarzać, odbierać oraz wysyłać dane bez 

konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet itp.).  

6.  E-rejestracja – aplikacja umożliwia Pacjentowi samodzielnie zarejestrowanie się do lekarza lub zmianę terminu wizyty. 

7.  Konto – konto w Systemie indywidualnie przypisane do Pacjenta. 

8. Konto Pacjenta małoletniego – konto w Systemie zakładane oraz zarządzane przez przedstawiciela ustawowego dla osoby, 

która nie ukończyła 18 roku życia i zarządzane przez przedstawiciela ustawowego.  

9. Regulamin – niniejszy regulamin. 

10. Pacjent – osoba pełnoletnia, korzystająca z usług NSZOZ GOMED - OSTROWIEC, która może założyć i zarządzać swoim 

Kontem. Użyte w Regulaminie pojęcie Pacjent ma odpowiednie zastosowanie do przedstawiciela ustawowego Pacjenta 

małoletniego zakładającego i zarządzającego Kontem Pacjenta małoletniego.  

11. Pacjent małoletni – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, dla której może być założone i prowadzone w Systemie Konto 

Pacjenta małoletniego. Konto zakłada przedstawiciel ustawowy. 

12. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji konta w systemie. 

13. Wizyta – Wizyta w Przychodni POZ lub Poradniach specjalistycznych NSZOZ GOMED- OSTROWIEC. 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Zasady rejestracji w systemie 

Użytkownik chcący uzyskać konto w systemie musi złożyć wniosek rejestracyjny dostępny na stronie www.gomed.com.pl w 

zakładce [Zaplanuj wizytę online]. 

 

mailto:rejestracja@gomed.com.pl
http://www.gomed.com.pl/
http://www.gomed.com.pl/
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Po włączeniu opcji na stronie zostanie udostępnione okno umożliwiające złożenie wniosku. 

Po kliknięciu na zakładkę [Złóż wniosek] przeglądarka wyświetli stronę z formularzem rejestracyjnym dla wniosku. 

 

 

Użytkownik składający wniosek na założenie konta zobowiązany jest do podania danych wymaganych przez system takich jak: 

PESEL (jeśli nie posiada należy wpisać BRAK), imię i nazwisko, użytkownik (login składający się z min. 8 znaków), adres e- mail, 

numer telefonu, numer telefonu do powiadomień sms oraz w sekcji [Adres zamieszkania] należy uzupełnić co najmniej: numer 

domu, kod pocztowy oraz miejscowość . Pola „ulica” oraz „Nr lokalu” są polami opcjonalnymi. 
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W sekcji [Walidacja] należy podać poprawny wynik wyświetlonego działania matematycznego, następnie zaznaczyć okienka 

„check box”: 

 z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych,  

 wyrażenie zgody na przesyłanie powiadomień na podany adres e-mail,  

 wyrażenie zgody ba przesłanie powiadomień na podany numer telefonu. 

Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć na  [Złóż wniosek]. 

 

 

 

 

 

Podczas zakładania konta zostaną zweryfikowane dane o adresie e- mail oraz numerze PESEL.  

 

Uwaga! W przypadku, gdy w bazie systemu znajdują się już identyczne dane, system zablokuje możliwość założenia konta. 

Konieczny będzie osobisty kontakt z pracownikiem podmiotu celem weryfikacji danych. 
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Po  kliknięciu na [Złóż wniosek] pojawi się komunikat, że konto zostało założone a na podany w formularzu adres email 

przesłany zostanie link do aktywacji konta.  

 

 

 

W celu aktywacji konta należy kliknąć na przesłany na adres email link.  Po kliknięciu linku system przeniesie Użytkownika do 

panelu, w którym będzie mógł ustawić hasło (patrz pkt. 3). 

 

 

 

Po ustawieniu hasła system wymusi ponowne zalogowanie się do systemu. Po pomyślnym zalogowaniu poprzez podanie nazwy 

użytkownika (loginu) i hasła, użytkownik przeniesiony zostanie do okna, w którym  będzie miał możliwość pobrania i podpisania 

wniosku. 
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Wniosek można podpisać: 

1. za pomocą podpisu kwalifikowanego 

lub 

2.  pobrany dokument należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać elektronicznie. W takim przypadku w celu  

aktywacji konta Użytkownik powinien osobiście przyjść do jednej z  Przychodni działających w strukturach NSZOZ 

GOMED z podpisanym wnioskiem oraz dokumentem tożsamości. Pracownik podmiotu na podstawie okazanego 

dokumentu aktywuje konto.  

Wniosek rejestracyjny można również złożyć osobiście w każdej  Przychodni działającej w strukturach NSZOZ GOMED- 

OSTROWIEC. 

3. Zasady tworzenia hasła i loginu 

1. Dostęp do Systemu jest możliwy po zalogowaniu się Użytkownika poprzez podanie hasła i loginu. 

 login powinien zawierać minimum 8 znaków 

 Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków.   

Wybór hasła dostępu następuje przy pierwszym logowaniu Użytkownika do Systemu. 

Hasło dostępu znane jest wyłącznie Pacjentowi i jego zmiana może nastąpić poprzez: 

 przed zalogowaniem do Systemu korzystając z opcji [Zapomniałem hasła] wówczas przeglądarka wyświetli stronę 

[Restartuj hasło]. Po uzupełnieniu loginu użytkownika oraz adresu email a następnie zatwierdzeniu poprzez [Prześlij] na 

adres email wysłane zostanie powiadomienie o sposobie odzyskania hasła, np. za pomocą linku aktywacyjnego.   

 przez osobisty kontakt pacjenta w jednej z Przychodni NSZOZ GOMED- OSTROWIEC. Uprawniony pracownik NSZOZ 

GOMED generuje dla Użytkownika nowe tymczasowe hasło. Niezwłocznie po zalogowaniu się do Systemu Użytkownik 

zobowiązany jest zmienić hasło tymczasowe. 

 zalogowanie się w Systemie. Funkcja zmiany hasła dostępna jest dla konta typu [Pacjent] w menu [Moje dane]>[Dane 

kontaktowe]. W celu zmiany hasła należy uzupełnić pole [Nowe hasło] a następnie [Dotychczasowe hasło]. Po zatwierdzeniu 

zmian, do Użytkownika, na adres e-mail, zostanie wysłane powiadomienie o zmianie danych. 

4. Prowadzenia Konta: 

1. Rejestracja w Systemie jest równoznaczna z założeniem Konta. 

2. Zalogowanie się do Systemu jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu.  

3. Użytkownik ma prawo do likwidacji konta w dowolnym momencie. W tym celu powinien  zgłosić takie żądanie do 

Usługodawcy osobiście w rejestracji w jednej z  Przychodni działających w strukturach NSZOZ GOMED- OSTROWIEC. 

4. Po otrzymaniu żądania likwidacji konta, Usługodawca dokona dezaktywacji konta Użytkownika 

 Dostęp do Systemu  posiadają osoby, które: 

 mają wygenerowany login i hasło do Systemu,  

 zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości przez pracownika NSZOZ GOMED- OSTROWIEC, 

 wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez NSZOZ GOMED- OSTROWIEC w celu 

uzyskania i utrzymania dostępu do Systemu, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

Po zalogowaniu się Użytkownika do sytemu konto aktywne jest przez 15 minut, w przypadku braku aktywności w tym czasie 

następuje automatyczne wylogowanie Użytkownika z systemu. 
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5. Edycja danych osobowych 

Użytkownik zalogowany na e- Platformę posiada możliwość modyfikacji swoich danych osobowych. Funkcja dostępna jest w 

lokalizacji [Moje dane] > [Dane Osobowe] - przeglądarka wyświetli dane osobowe pacjenta.  

Modyfikacja danych osobowych możliwa jest wyłącznie w zakresie zmiany adresu zamieszkania. Po zmianie danych adresowych 

konieczne jest potwierdzenie zmiany hasłem. Edycja pozostałych danych wymaga osobistego kontaktu z pracownikami placówki 

celem potwierdzenia danych zgodnie z przedstawionym dokumentem tożsamości. 

Po pomyślnej aktualizacji danych na adres email Użytkownika przesłana zostanie informacja, ze dane w e - Platformie zostały 

zmienione. 

6. Rejestracja  wizyty 

Planowanie wizyty można rozpocząć z ekranu powitalnego po zalogowaniu się na portal.  

Użytkownik posiada dwie ścieżki, które umożliwiają rezerwację terminu wizyty: 

 Po zalogowaniu się do sytemu na środku ekranu głównego Użytkownikowi zostanie udostępnione okno z opcją                      

[Zaplanuj wizytę].  

lub 

 Rejestracja wizyty możliwa jest również po kliknięciu na przycisk znajdujący się w menu bocznym ekranu głównego, po lewej 

stronie, w zakładce [E-WIZYTA E-WIZYTA DOMOWA E-BADANIA] po kliknięciu na tę zakładkę pojawi się przycisk 

[Rejestracja]. 

 

Po wybraniu jednego z powyżej przedstawionych rozwiązań  pojawi się okno [Zaplanuj wizytę/badanie] w którym Użytkownik 

ma możliwość dokonania wyboru sposobu refundacji wizyty z pośród dostępnych opcji  tj. [NFZ lub Medycyna Pracy].  

 

 

   lub      

LUB 



7 
 

 

6.1 REJESTRACJA WIZYTY DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 

Po dokonaniu wyboru sposobu refundacji [NFZ] system przeniesie Użytkownika do strony wstępnej klasyfikacji rodzaju wizyt z 

podziałem na wizyty pierwszorazowe,  pierwszorazowe pilne oraz kontrolne. 

Aby zarezerwować wizytę pierwszorazową należy:  

 wskazać z udostępnionej przez system listy lokalizację jednostki,  

 wybrać placówkę,    

 w sekcji [Rejestracja do POZ] wskazać [NIE] 

 w sekcji [Rodzaj świadczenia] wskazać opcję [Pierwszorazowe], kliknąć [Dalej] - przeglądarka wywoła formularz wyboru 

poradni. 
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W górnej części formularza „WYBIERZ PORADNIĘ” istnieje możliwość przefiltrowania dostępnych poradni po ich nazwie, 

kodzie usługi tj. kodzie resortowym oraz nazwie usługi. Ponadto poniżej okien wyboru system wyświetla listę dostępnych 

poradni w których możliwa jest rejestracja wizyty on- Line. 

 obok poradni w której ma zostać zarezerwowany termin wizyty należy kliknąć na [Wybierz]  – przeglądarka wyświetli 

wówczas formularz wyboru lekarza. Użytkownik ma możliwość samodzielnie wpisać lekarza lub skorzystać z listy dostępnych 

lekarzy udostępnionej przez system przypisanych do danej poradni. 

 

 

 obok wolnego terminu wizyt należy kliknąć na [Wybierz]  – przeglądarka wyświetli wówczas formularz potwierdzenia wizyty.   

 

 

Informacje o zarejestrowanej wizycie tj. terminie i godzinie rezerwowanej wizyty, pojawią się w górnej części formularza. Po 

kliknięciu na [Zarejestruj] termin wizyty zostanie zarezerwowany. Przeglądarka wyświetli komunikat o pozytywnym efekcie 

procesu rezerwacji wizyty. Taka wizyta będzie dostępna w sekcji [Wizyty i badania] >[Wizyty planowane]. 

Potwierdzenie terminu rejestracji wizyty zostanie przesłane na adres e-mail.  
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Rejestracja wizyty kontrolnej  

 

UWAGA: Aby pacjent mógł zarejestrować się na wizytę kontrolną, w systemie musi istnieć otwarty proces leczniczy. 
 

Aby zarezerwować wizytę na wizytę kontrolną należy:  

 wskazać sposób refundacji wizyty  – wybrać opcję [NFZ],  

 wskazać lokalizację placówki, 

 wskazać poradnię, 

 w sekcji [Rejestracja do POZ] wskazać [NIE] 

 w sekcji [Rodzaj świadczenia] wskazać opcję [Kontrolne],  

 kliknąć [Dalej] - przeglądarka wywoła formularz wyboru poradni,  

 

 następnie Użytkownik powinien zaznaczyć otwarty proces leczniczy utworzony na podstawie zrealizowanej wizyty 

pierwszorazowej, przeglądarka wyświetli poradnie w ramach których istnieje rozpoczęty proces leczniczy pacjenta,  

 obok poradni w której ma zostać zarezerwowany termin wizyty należy kliknąć na [Wybierz] – przeglądarka wyświetli 

wówczas formularz wyboru lekarza. 

  W górnej części formularza „WYBORU LEKARZA” istnieje możliwość przefiltrowania dostępnych lekarzy po nazwie oraz po 

szukanym terminie wizyty. Obok lekarza do którego ma zostać zarezerwowany termin wizyty, Użytkownik powinien Kliknąć 

na [Wybierz]  – przeglądarka wyświetli formularz wyboru godziny, obok wolnego terminu wizyty należy kliknąć na [Wybierz].   

W górnej części formularza przeglądarka wyświetli formularz potwierdzenia wizyty tj. informacje o poradni, terminie i godzinie 

rezerwowanej wizyty. Po kliknięciu na [Zarejestruj] termin wizyty zostanie zarezerwowany. Przeglądarka wyświetli komunikat o 

pozytywnym efekcie procesu rezerwacji wizyty. Taka wizyta będzie dostępna w sekcji [Wizyty i badania] > [Wizyty planowane].  

Potwierdzenie rejestracji wizyty zostanie wysłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 
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6.2 Rejestracja wizyty w POZ  

Aby zarezerwować wizytę na wizytę w poradni POZ należy:  

 wskazać sposób refundacji wizyty  – wybrać opcję [NFZ],  

 

 wskazać lokalizację jednostki,  

 wskazać jednostkę, 

 w sekcji „Rejestracja do POZ” wskazać opcję [Tak],  

 

 kliknąć [Dalej] - przeglądarka wywoła formularz wyboru poradni,  
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 W górnej części formularza wyboru poradni istnieje możliwość przefiltrowania dostępnych jednostek po nazwie 

poradni. 

 kliknąć na [Wybierz] obok poradni w której ma zostać zarezerwowany termin wizyty – przeglądarka wyświetli formularz 

wyboru lekarza,  

 

 

 

 w górnej części formularza „WYBORU LEKARZA” istnieje możliwość przefiltrowania dostępnych lekarzy po nazwie oraz 

po terminie wizyty należy kliknąć na [Wybierz] obok lekarza do którego ma zostać zarezerwowany termin wizyty. 

Następnie przeglądarka wyświetli formularz wyboru godziny, należy kliknąć na wolną godzinę przeglądarka wyświetli 

formularz potwierdzenia wizyty. 

W górnej części formularza przeglądarka wyświetli formularz potwierdzenia wizyty tj. informacje o poradni, terminie i godzinie 

rezerwowanej wizyty. Po kliknięciu na [Zarejestruj] termin wizyty zostanie zarezerwowany. Przeglądarka wyświetli komunikat o 

pozytywnym efekcie procesu rezerwacji wizyty. Taka wizyta będzie dostępna w sekcji [Wizyty i badania]>[Wizyty planowane]. 

Potwierdzenie rejestracji wizyty zostanie wysłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 

Uwagi do wizyty 

Użytkownik  rezerwujący wizytę (pierwszorazową, pierwszorazową pilną, kontrolną) posiada możliwość wprowadzenia dowolnej 

informacji dla pracowników rejestracji w polu [Uwagi do wizyty]. 

Dodatkowo, istnieje możliwość zamieszczenia informacji o tym, że wizyta rezerwowana jest w celu otrzymania recepty  – a 

informacje na jakie leki ma zostać wystawiona recepta, można wprowadzić w polu [Uwagi do wizyty].  

Rejestracja wizyty planowanej  

W sekcji [Wizyty i badania] pod przyciskiem [Wizyty planowane] przeglądarka wyświetli listę wizyt zarezerwowanych w 

placówce. Jeżeli pacjent nie zjawi się w jednostce, a data rezerwacji jest po określonym czasie, wizyta taka automatycznie 

zostanie zamieniona w tryb archiwalny z odnotowaniem niezgłoszenia się pacjenta na wizytę.  

Na stronie [Wizyty planowane] zostanie wyświetlona zaplanowana lista wizyt pacjenta. Na liście zostanie wyświetlona 

informacja o porani, lekarzu, do którego została zarezerwowana wizyta, data oraz godzina rezerwacji, numer kolejny wizyty oraz 

numer kolejkowy.  

Obok każdej rezerwacji wizyty zostaną udostępnione opcje: [Zmień termin], [Dołącz dokument], [Odwołaj wizytę], [Drukuj]. 

Zmiana terminu wizyty  

Użytkownik posiada możliwość zmiany terminu. Dostępność terminów wizyt pobierana jest z systemu Mediqus na podstawie 

danych z zarezerwowanych wizyt. Najwcześniejszą datą dostępną podczas rezerwacji wizyty może być data „od teraz” czyli od 

daty i godziny rezerwacji wizyty.  

Po kliknięciu na [Zmień termin]  przeglądarka wyświetli stronę wyboru lekarzy dostępnych w podmiocie w ramach której będzie 

przeprowadzana zmiana terminu wizyty. 
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W górnej części formularza wyboru lekarza istnieje możliwość przefiltrowania dostępnych lekarzy po nazwisku  oraz po terminie 

wizyty  – wyszukiwanie należy zainicjować przez przycisk [Szukaj]. Listę dostępnych terminów i lekarzy można przewijać za 

pomocą przycisków umieszczonych w dolnej części strony.  

 obok lekarza do którego ma zostać zarezerwowany termin wizyty należy kliknąć na [Wybierz]  – przeglądarka wyświetli 

formularz wyboru godziny,  

 obok wolnego terminu wizyty  należy kliknąć na [Wybierz]  – przeglądarka wyświetli formularz potwierdzenia wizyty,  

 Przeglądarka wyświetli stronę potwierdzenia zmiany terminu – w górnej części okna zostanie wyświetlona informacja o 

wybranym lekarzu i godzinie podczas zmiany terminu. Użytkownik powinien wskazać powód zmiany terminu. 

 po kliknięciu na [Zarejestruj] - przeglądarka wyświetli komunikat potwierdzenia zmiany terminu wizyty oraz powróci do 

strony [WIZYTY PLANOWANE].  

Jeżeli jednostka posiada wprowadzone informacje w konfiguracji z informacjami dla pacjenta – zostaną one wyświetlone w sekcji 

„Informacja o rejestracji w poradni”. Opcjonalnie, użytkownik może wprowadzić „Uwagi do wizyty” oraz zaznaczyć, wizyta jest 

recepturowa– funkcjonalność ta dostępna jest tylko w momencie wyłączonej usługi zamówienia recept. 

Dołączenie skanu dokumentu  

Funkcja [Dołącz dokument] służy do udostępnienia plików przez użytkownika przydatnych podczas wizyty – mogą to być 

przykładowo skany skierowania, skany wypisów z leczenia szpitalnego, po zeskanowaniu dokumentu i kliknięciu na [Dołącz 

dokument] przeglądarka wyświetli kartę dołączenia pliku. Na karcie [Dodaj dokument] należy uzupełnić pole z nazwą 

dokumentu, wskazać rodzaj dokumentacji a następnie za pomocą przycisku [Dodaj plik] uruchomić okno wyboru pliku na dysku 

lokalnym. Po wskazaniu pliku, przeglądarka uzupełni pole „Plik”. Po kliknięciu na [Dodaj dokument] plik zostanie dołączony do 

wizyty i będzie widoczny na oknie Dokumentacja w systemie Mediqus zawierający elektroniczną dokumentację medyczną oraz 

dla pacjenta zalogowanego na portal, plik będzie widoczny w module e-Dokumenty.  

Po dołączeniu dokumentu, przeglądarka wyświetli stosowny komunikat , że dokument został dodany. 

Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty  

Po zarezerwowaniu wizyty, na stronie [WIZYT PLANOWANYCH] dostępna jest opcja wygenerowania potwierdzenia rezerwacji 

wizyty. Po kliknięciu na [Drukuj] przeglądarka wygeneruje wydruk podglądu pliku PDF z potwierdzeniem rejestracji terminu. 

Użytkownik posiada możliwość zapisu lub wydruku potwierdzenia rezerwacji wizyty. 

Odwołanie wizyty  

Aby odwołać zarejestrowaną wizytę, na stronie [Wizyty planowane] obok zarezerwowanej wizyty należy kliknąć przycisk 

[Odwołaj wizytę] – przeglądarka wyświetli kartę [Odwołaj wizytę]. 

Na karcie [Odwołaj wizytę] zostanie wyświetlona informacja o dacie i godzinie odwoływanej wizyty. Na rozwijanej liście 

użytkownik powinien wskazać powód rezygnacji z wizyty, następnie zatwierdzić przyciskiem [Potwierdź odwołanie]. 

W przypadku nie wybrania powodu rezygnacji z wizyty, przeglądarka wyświetli komunikat o konieczności uzupełnieniu pola. 

Powiadomienie o anulowaniu zarejestrowanej wizyty zostanie wysłane na podany przez Użytkownika adres email.  

Wizyty archiwalne  

W sekcji [Wizyty i badania] po przyciskiem [Wizyty archiwalne] przeglądarka wyświetli wykaz zrealizowanych wizyt pacjenta, z 

informacją o poradni, lekarzu do którego dotyczy archiwalna wizyta , data oraz stan wizyty. 

 stronę z informacją o poradni, lekarzu do którego dotyczy archiwalna wizyta, data i czas rezerwacji oraz status zakończenia 

wizyty. 
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7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca 

Aby móc korzystać z modułu e-rejestracji Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu oraz do poczty elektronicznej oraz 

powinien mieć również zainstalowaną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji. 

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym 

1. Użytkownik w procesie rejestracji zobowiązuje się do podawania danych i składnia oświadczeń zgodnych z prawdą.  

2. Zakazuje się przekazywania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, a także podejmowania działań 

powodujących zagrożenia dla Systemu i jego funkcjonowania. 

3. Zakazuje się podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, demontażu.  

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki:  

 udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do Systemu osobie trzeciej,  

 niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika loginu lub hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 za skutki będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń. 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MODUŁU E-REJESTRACJI 

1. Właścicielem Systemu i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest: Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec 

Św., email: rejestracja@gomed.com.pl , NIP 661 21 55 903. 

2. Użytkownikowi  przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących funkcjonowania modułu  e-rejestracji. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanieUzytkownika. Zgłoszenie 

powinno zawierać aktualne dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację. 

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 

5. Reklamacje mogą być składane w szczególności na adres: rejestracja@gomed.com.pl, bądź listownie na adres: 

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Sp. z o.o. Sp.k., ul. Polna 9f, 27-400 

Ostrowiec św. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy krajowe. 

2.  Regulamin obowiązuje od 01.04.2019r. 
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