
REGULAMIN 

REJESTRACJI INTERNETOWEJ

PRZYCHODNI „NA WZGÓRZU”
ORAZ

PRZYCHODNI RODZINNEJ KOLBUDY

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów Przychodni „Na 
Wzgórzu” oraz Przychodni Rodzinnej Kolbudy z systemu rejestracji internetowej pacjentów
zamieszczonego na tronie internetowej www.przychodnianawzgorzu.pl oraz 
www.przychodniakolbudy.pl, zwanego dalej „Systemem”. 

2. Właścicielem i administratorem Systemu jest Przychodnia „Na Wzgórzu” Sp. z o.o.

3. W celu prawidłowego korzystania z Systemu zaleca korzystanie z następujących

przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. W przeglądarce 
internetowej powinna być włączona obsługa plików Cookies oraz Java Script.

4. Przychodnia „Na Wzgórzu” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania

dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów 
technicznych.

5. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu.

§2

Zasady rejestracji Pacjenta za pośrednictwem Systemu

1. Rejestracja  internetowa  jest  udostępniona  Pacjentom,  którzy  złożyli  deklarację  wyboru
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) finansowanej ze środków NFZ w jednej z
przychodni.

2. Zalogowanie  się  do  systemu rejestracji  internetowej  odbywa się  na  stronie  internetowej
www.przychodnianawzgorzu.pl  lub  www.przychodniakolbudy.pl  (zakładka rejestracja)  na
postawie numeru PESEL i HASŁA DOSTĘPU, którym jest numer telefonu podawany przy
składaniu deklaracji do Poradni POZ. 

3. Pacjent  powinien  uzupełnić/uaktualniać  dane  kontaktowe  (numer  telefonu,  adres
zamieszkania, e-mail).

4. Zmiana  hasła  dostępu  można  dokonać  po  zgłoszeniu  zmiany  numeru  w  rejestracji
Przychodni.

5. Przychodnia „Na Wzgórzu” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia
przez Pacjenta hasła dostępu jakiejkolwiek osobie trzeciej.

6. System jest dostępny dla Pacjentów całodobowo.

7. Rejestracja do poradni możliwa jest z wyprzedzeniem nie przekraczającym 6 dni.



8. Zaplanowanie  wizyty  za  pomocą  rejestracji  internetowej  może  dotyczyć  tylko  osoby
zalogowanej do Systemu. 

9. Zalogowanie się do rejestracji internetowej umożliwia zaplanowanie wizyty w przychodni,
jej odwołanie, przeglądanie zaplanowanych wizyt i dostępnych terminów.

10. Przychodnia „Na Wzgórzu” Sp. z o.o. udostępnia do rejestracji internetowej ograniczoną
liczbę wizyt do poszczególnych lekarzy.

11. Pacjent korzystający z rejestracji internetowej ma prawo zarejestrować się tylko na jeden
termin do poradni, kolejna rejestracja internetowa może nastąpić po zrealizowaniu wizyty
lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.

12. Rezygnacja z zaplanowanej wizyty za pośrednictwem Systemu możliwa jest najpóźniej 2
godziny przed wizytą. 

13. Rejestracja za pośrednictwem Systemu możliwa jest najpóźniej 2 godziny przed wizytą.

14. Pacjent,  który  nie  zrezygnował  z  wizyty  za  pośrednictwem  Systemu,  telefonicznie  lub
osobiście i nie przybył na wizytę do poradni, może zostać pozbawiony prawa do rejestracji
internetowej na 3 miesiące. 

15. Po  3-krotnym  nieodwołaniu  wizyty,  opisanym  w  §2pkt.12  pacjent  może  zostać  trwale
pozbawiony prawa do rejestracji internetowej.

16. Prawo  do  rejestracji  internetowej  może  zostać  odebrane  na  skutek  nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu. 

§3

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Przychodnia „Na Wzgórzu” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego

Regulaminu.

3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
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