
 

Regulamin projektu internetowego: pamietajoipf.pl 

I. Postanowienia Ogólne  

Niniejszy regulamin dotyczy usług dostępnych na stronie internetowej pamietajoipf.pl  

Strona skierowana jest wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept w 
rozumieniu Ustawy z dnia 6 wrzesńia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U.2017 poz. 
2211).  

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony jest zapoznanie się ̨z treścią i akceptacja 
niniejszego regulaminu przez użytkowników.  

Usługodawca ̨Strony internetowej jest 

Softwebo Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie 01-651 przy ul. Gwiaździstej 7 A lok 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000383013 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 

5272653664. 

II. Definicje:  

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie maja ̨następujące znaczenie:  

Strona – strona w/w dostępna w sieci Internet, za pomocą̨ której Usługodawca świadczy 
Usługi;  

Usługa – usługi dostep̨ne na Stronie, sẃiadczone droga ̨elektroniczna ̨w oparciu o niniejszy 
regulamin i polegajac̨e na przekazie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy 
wymienione w punkcie III regulaminu;  

Usługodawca - Softwebo Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie 01-651 przy ul. Gwiaździstej 7 A 

lok 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000383013 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej 

NIP 5272653664. 

. 

Usługobiorca – osoba uprawniona do wystawiania recept w rozumieniu Ustawy z dnia 6 
wrzesńia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z pózń. zm.), 
która korzysta z Usługi.  



III. Zasady korzystania z Usługi  

Usługi na Stronie sẃiadczone sa ̨nieodpłatnie. Kosztem zwiaz̨anym z korzystaniem z tej 
Usługi jest koszt, jaki Uzẏtkownik ponosi w celu połac̨zenia sie ̨z serwerem, na którym 
umieszczona jest Strona.  

Wysokosć ́kosztu uzalezṅiona jest od czasu trwania połac̨zenia i taryfy stosowanej przez 
dostawce ̨usługi dostep̨u do Internetu, z której korzysta Uzẏtkownik.  

Korzystanie z Usług na Stronie jest dobrowolne. Usługi dostep̨ne na Stronie umożliwiającą 
Usługobiorcy edukację w postaci dostępu do opisanych przypadków klinicznych. 

 Zasady korzystania z Usługi  

Dostep̨ do Usługi jest zabezpieczony w taki sposób, aby zawartosć ́Strony nie mogła byc ́
przeglad̨ana przez osoby niebed̨ac̨e Usługobiorcami. W szczególnosći oznacza to, zė Strona 
jest zabezpieczona za pomoca ̨systemu identyfikacji lekarza numer prawa wykonywania 
zawodu (PWZ). 

W celu skorzystania z Usługi nalezẏ zalogowac ́sie ̨na Stronie za pomoca ̨numeru prawa 
wykonywania zawodu oraz zaakceptować regulamin. Po zalogowaniu Usługobiorca mozė 
przeglad̨ac ́wybrane przez niego dostep̨ne na Stronie tresći.  

2. Inne zasady korzystania z Usługi  

1. Rozpoczec̨ie korzystania z Usługi nastep̨uje z chwila ̨zainicjowania przez Usługobiorcę 
pierwszej czynnosći w Usłudze.  

2. Usługa oferowana na Stronie jest stale dostep̨na dla Usługobiorców, jednak 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania czes̨ći lub całosći 
Usługi w dowolnym momencie.  

3. Usługobiorcy korzystającemu z Usługi nie wolno wykorzystywać ́Usługi do 
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności sprzecznej z przepisami 
prawa lub dobrymi obyczajami.  

4. Strona nie jest przeznaczona do zgłaszania działań niepozȧd̨anych lub innych 
informacji o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych. Jesĺi chca ̨Państwo 
zgłosić takie zgłoszenie, to prosimy o przekazanie informacji do podmiotu 
odpowiedzialnego za produkt lecznicy lub do Urzed̨u Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jesĺi zgłoszenie miałoby 
dotyczyc ́produktu leczniczego firmy Sandoz, prosimy o przekazanie go poprzez 
formularz zgłoszenia działania niepozȧd̨anego na stronie internetowej 
www.sandoz.pl/produkty/dzialania-niepozadane 

5. Strona ma charakter wyłac̨znie pomocniczy i edukacyjny. Wszelkie informacje bad̨z ́
rezultaty działań przeprowadzonych z zastosowaniem algorytmów dostep̨nych na 
Stronie nie moga ̨zastap̨ic ́decyzji terapeutycznej podejmowanej przez lekarza. 
Sandoz Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosći za decyzje terapeutyczne 
podejmowane przez lekarza w oparciu o Usługi dostep̨ne za posŕednictwem Strony.  

IV. Warunki techniczne korzystania ze Strony  



W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Usługobiorcy powinni mieć: 

 połączenie z Internetem 

 najnowszą wersję jednej z następujących przeglądarek (konieczne włączenie plików 
cookies i skryptu Java): Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari 

Spełnienie wskazanych wymagań́ technicznych jest niezbędne do prawidłowego korzystania 
z Usługi.  

V. Dane osobowe  

Administratorem danych osobowych serwisu pamietajoipf jest podmiot trzeci: 

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000017946, NIP 521-053-29-35, kapitał 
zakładowy 6 548 100 zł, BDO 000023466 

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane sa ̨w celu sẃiadczenia Usługi, a takzė dla celów 
statystycznych i archiwalnych. Dane osobowe sa ̨przetwarzane w celu wykonania umowy o 
sẃiadczeniu usług droga ̨elektroniczna,̨ której strona ̨jest Usługobiorca (podstaw prawna 
przetwarzania danych).  

Podane dane typu numer PWZ moga ̨byc ́udostep̨niane podmiotowi zapewniajac̨emu 
obsługe ̨techniczna ̨Strony, tj. Softwebo Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie 01-651 przy ul. 
Gwiaździstej 7 A lok 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383013 , posiadającej numer identyfikacji 
podatkowej NIP 5272653664. 

Usługobiorca ma prawo dostep̨u do tresći swoich danych, ich sprostowania, usuniec̨ia lub 
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do 
przenoszenia danych osobowych, a takzė prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane osobowe bed̨a ̨przetwarzane az ̇do wniesienia ew. sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, a po tym czasie moga ̨byc ́przetwarzane przez okres czasu 
odpowiadajac̨y okresowi przedawnienia roszczeń zwiaz̨anych z przetwarzaniem danych lub 
dla których przetwarzanie danych mozė miec ́istotne znaczenie prawne. Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek niezbed̨ne do sẃiadczenia Usługi. Usługodawca stosuje sŕodki 
fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne zapobiegajac̨e pozyskiwaniu i modyfikowaniu 
przez osoby nieuprawnione danych osobowych Usługobiorców.  

VI. Prawa autorskie  

Autorskie prawa majat̨kowe i prawa pokrewne do materiałów zawartych na Stronie 
przysługuja ̨Usługodawcy.  

Wszelkie uzẏte na Stronie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowia ̨chroniona ̨własnosć ́
Usługodawcy lub spółek z jego grupy kapitałowej. Ich wykorzystywanie w działalnosći 



komercyjnej jest zabronione bez zgody Usługodawcy, a ich zamieszczenie na Stronie nie jest 
jednoznaczne z udzieleniem jakiejkolwiek licencji na korzystanie z nich.  

VII. Reklamacje  

Reklamacje techniczne dotyczac̨e Usług nalezẏ kierowac ́na adres email biuro@softwebo.pl 

Zgłoszenie powinno zawierac ́co najmniej imie ̨i nazwisko, adres e-mail oraz opis sytuacji, 
której dotyczy reklamacja. Usługodawca nie bed̨zie rozpatrywał reklamacji, które zostały 
przesłane bez podania danych umozl̇iwiajac̨ych kontakt zwrotny.  

Usługodawca dołozẏ wszelkich starań, aby odpowiedz ́na reklamacje została przesłana jak 
najszybciej, nie pózńiej jednak niz ̇w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 
spółke ̨Softwebo. Odpowiedz ́na reklamacje ̨Usługobiorca otrzyma od spółki Softwebo droga ̨
elektroniczna.̨ W przypadku, gdy Usługobiorca nie dysponuje poczta ̨elektroniczna,̨ mozė 
skierowac ́reklamacje na adres siedziby spółki Softwebo. W takim przypadku odpowiedz ́na 
reklamacje zostanie przesłana poczta ̨tradycyjna,̨ a termin 30-dniowy bed̨zie oznaczał termin 
wysłania odpowiedzi.  

VIII. Postanowienia końcowe  

Wszelkie zmiany Regulaminu bed̨a ̨podawane do wiadomosći Usługobiorców przez 
zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu zaraz po zalogowaniu sie ̨na Stronie i 
wskazanie co najmniej 14-dniowego terminu, po upływie którego zmiany wejda ̨w zẏcie. Do 
Usług, których sẃiadczenie rozpoczyna sie ̨po dniu wejsćia w zẏcie zmienionego regulaminu, 
stosuje sie ̨zmieniony regulamin.  

Niniejsza Strona podlega prawu polskiemu. 
 

 


