
Regulamin świadczenia usług w zakresie 
zamówienia badania, dokonywania płatności za identyfikację 

przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 
przy wykorzystaniu serwisu Przelewy24 

oraz otrzymania wyników badań 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usługi w zakresie zamówienia badania, 

dokonywania płatności za identyfikację przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 

wykonywanych w Zespole Poradni Specjalistycznych - Poradnia Medycyny Pracy, ul. 

Przybyszewskiego 39 w Poznaniu, należącej do Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu oraz przesyłania wyników w sposób uzgodniony z Usługobiorcą. 

2. Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i 

wydrukowanie. 

3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

§2 Definicje 

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:  

1. Badanie: świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
realizowanych przez Usługodawcę, na podstawie zamówienia dokonanego przez Usługobiorcę za 
pomocą Portalu. 

2. Opłata za badanie: opłata za pobranie krwi i badanie przeciwciał. 
3. Usługodawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu, Ul. Fredry 10, 61-

701 Poznań, NIP: 777-00-03-104, Regon: 000288811, do którego należy Laboratorium Przeciwciał 
Koronawirusa, Zakład Immunologii (nr wpisu do listy laboratoriów – Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych – 2566) 

a. adres punktu pobrań: Zespół Poradni Specjalistycznych, Ul. Przybyszewskiego 39 
b. adres składania reklamacji: przeciwciala@ump.edu.pl 
c. adres do obsługi zwrotów: przeciwciala@ump.edu.pl 
d. telefon: +48 61 854 72 99  

4. Usługobiorca: podmiot korzystający ze świadczonych usług, 
5. Strona Pośrednicząca: podmiot obsługujący płatności elektroniczne za usługi – DialCom24 Sp. z 

o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
6. Operator kart płatniczych: firma PayPro SA - Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 

Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000347935, wysokość 
kapitału zakładowego: 4.500.000, 

7. Portal: serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://uczelnia.ump.edu.pl/lab/, będący 
systemem stron WWW posadowionych na serwerze internetowym Usługodawcy, 

 

 



§3 Warunki świadczenia usług 

1. Celem usługi jest umożliwienie Usługobiorcy zamówienie i wykonanie badania, dokonania płatności 
on-line „Opłata za badanie” na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także otrzymanie 
wyniku tego badania. 

2. Usługodawca świadczy Usługobiorcy usługę zgodnie z Regulaminem. 
3. Wyniki badań są dostarczane w jeden ze sposobów uzgodniony z Usługobiorcą: 

a. osobiście w punkcie pobrań, 
b. na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji, 
c. przesyłane są pocztą na adres podany podczas rejestracji, 
d. dostępne są po uwierzytelnieniu na portalu https://diagnostyka.ump.edu.pl/ 

4. Usługa płatności może być realizowana z wykorzystaniem Portalu oraz Strony Pośredniczącej, przy 
użyciu akceptowanych przez nią elektronicznych form płatności, takich jak:  

a. karty płatnicze, 
b. wpłaty online, 
c. przelewy bankowe, 
d. kody BLIK, 
e. inne systemy (SkyCash, PayPal), 

5. Przy dokonywaniu płatności przy użyciu wpłat online, karty płatniczej lub przelewu bankowego, 
Usługodawca wprowadza poniższe zasady:  

a. realizacja przez Usługodawcę usługi „Opłata za badanie” nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu 
przez niego od Strony Pośredniczącej informacji o prawidłowo dokonanej wpłacie 
(przelewie) oraz po osobistym stawiennictwie Usługobiorcy w Zespole Poradni 
Specjalistycznych - Poradnia Medycyny Pracy, ul. Przybyszewskiego 39 w Poznaniu w 
godzinach pracy (dni powszednie godz. 8.00 – 15.00) z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 4. 

b. Usługobiorca może zostać obciążony ewentualnymi kosztami związanymi z dokonywaną 
płatnością, uzależnioną od banku Usługobiorcy (w szczególności kosztem przelewu 
bankowego, zlecenia stałego, etc.), 

6. W celu skorzystania z usługi dokonywania płatności on-line, Usługobiorca jest zobowiązany do:  
a. weryfikacji aktualnych zabezpieczeń komputera/tabletu/smartfona oraz przeglądarki 

internetowej służącej do wejścia do Portalu, 
b. wypełnienia formularza przy podaniu poprawnych danych, 
c. wyboru formy płatności: on-line, 
d. podaniu Stronie Pośredniczącej formy płatności, 
e. dalszego postępowania wg kroków podanych przez Stronę Pośredniczącą. 

7. Usługobiorca może składać zamówienia na Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
8. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2017 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 ), a także ustawę Kodeks Cywilny 
(Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Określa on rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń 
zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania z Portalu. 

9. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie Strony Pośredniczącej do obsługi usługi płatności 
„Opłata za badanie”. 

10. Usługobiorca akceptuje postanowienia regulaminu płatności Strony Pośredniczącej, znajdującej się 
na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin 

11. Usługobiorca nie może dostarczać do Usługodawcy lub do Strony Pośredniczącej treści 
nieprawdziwych lub treści o charakterze bezprawnym. 

12. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu 
komputerowego w minimalnej konfiguracji:  

a. komputer klasy PC / smartfon / tablet, 
b. podłączenie do sieci internetowej, 
c. posiadanie aktualnej wersji jednej z przeglądarek internetowych, 
d. system zabezpieczający: program antywirusowy z aktualną bazą sygnatur. 
e. niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego i sprawnego konta poczty 

elektronicznej. 



§4 Zawarcie umowy 

1. Zawieranie umów o świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem Portalu. 
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na Usługę przez wypełnienie stosownego 

formularza udostępnionego w Portalu oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu, w formie, która 

umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, przed zawarciem umowy. 
4. Czas realizacji usługi jest uzależniony od możliwości technicznych operatorów bankowych oraz 

rozliczeń międzybankowych, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 
5. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności określa Strona Pośrednicząca na swoich 

stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl/regulamin 
6. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu lub działaniu systemu 

teleinformatycznego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej 
realizacji usługi, Usługodawca oraz Strona Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
świadczenia usługi płatności do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez 
niego brakujących informacji. 

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie usługi w 
przypadku zaistnienia okoliczności, w tym problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy. 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Portalu, w 
szczególności w związku z pracami konserwacyjnymi. 

9. Usługodawca w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do możliwości naruszenia 
interesów osoby trzeciej przy dokonywaniu wpłaty online kartą płatniczą zastrzega sobie prawo 
odmowy przyjęcia zapłaty dokonywanej w ten sposób, a co za tym idzie prawo odmowy wykonania 
usługi płatności. 

10. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców i przetwarza dane osobowe 
Usługobiorcy, które są niezbędne do realizacji usługi, do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany 
lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
wymaganych: 
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz  
innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych na obszarze RP, 

c) Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorcy oraz zabezpieczenie danych 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy realizację 
uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo 
dostępu do własnych danych, prawo żądania sprostowania danych oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach. 

 
§5 Cennik 

Usługodawca wprowadził cennik, opublikowany na Portalu. 

 

§6 Reklamacje 

1. Usługobiorcy służy prawo złożenia reklamacji w przypadku niewykonania przez Usługodawcę 
usługi albo wykonania tej usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. 

2. Składanie reklamacji następuje przy wykorzystaniu poczty elektronicznej poprzez przesłanie 
wiadomości email na adres Usługodawcy. 

3. Podstawą reklamacji nie mogą być:  
a. nieprawidłowości w wykonaniu płatności „Opłata za badanie” związane z niewłaściwym 

wykorzystaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania po stronie 
Usługobiorcy (np. zawirusowanie komputera), 



b. nieprawidłowości powstałe w wyniku posiadania innej konfiguracji niż wymieniona w par.3 
ust. 12. 

c. inne okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada, takie jak np. wystąpienie siły 
wyższej powodującej niedostępność Portalu. 

4. Reklamacja musi zawierać zwięzły opis zastrzeżeń, datę wystąpienia problemu oraz określać osobę 
Usługobiorcy. Reklamacja nie zawierająca tych danych nie będzie rozpatrywana. 

5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia jej 
otrzymania. W razie niemożności rozpoznania i załatwienia problemu reklamacji w powyższym 
terminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę wskazując przewidywany termin jej 
wyjaśnienia. 

 

§7 Rozwiązanie umowy 

1. Do czasu wykonania Badania, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego 
Badania nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania formularza oraz bez podania przyczyn. W tym 
celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy 
znajdującego się na stronie internetowej Portalu 

2. Usługodawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto 
wskazane przez Usługobiorcę w oświadczeniu o rozwiązaniu od umowy. 

 

§8 Ochrona praw autorskich 

1. Wszelkie prawa do całej zawartości Portalu są zastrzeżone. 
2. Usługobiorca ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, pod 

warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do 
Usługodawcy. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana 
w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub 
wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 

 

§9 Pozostałe postanowienia 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2020.05.20. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 
3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania 

do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia 
pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, 
wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na 
to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej. Dlatego też w odniesieniu 
do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się. 

4. Korzystanie z Portalu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez uprzedniej pisemnej 
zgody Usługodawcy jest zabronione. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu 
zostanie Usługobiorcy zakomunikowana. 

 


