REGULAMIN KORZYSTANIA Z E-REJESTRACJI
Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji system rezerwacji pacjentów – ePortal
Pacjenta dostępnej pod adresem https://rejestracja.udsk.pl/
udostępnianej przez :

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 17 zwanym dalej w niniejszym regulaminie Szpitalem.

Postanowienia ogólne :
Właścicielem aplikacji ePortal Pacjenta ( https://rejestracja.udsk.pl/ ) jest Uniwersytecki
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ePortal Pacjenta jest
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Zakładanie konta odbywa się elektronicznie poprzez formularz elektroniczny lub profil
zaufany.

Z systemu rezerwacji pacjentów mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy ukończyli 16sty rok życia.
Pacjenci poniżej 16–tego roku życia korzystają z systemu ePortal Pacjenta za
pośrednictwem swoich prawnych przedstawicieli.

Celem systemu jest ułatwienie pacjentom dostępu do rejestracji do
Poradni Specjalistycznych.
1. Pacjenci po zalogowaniu na ePortal Pacjenta mają możliwość m.in. rezerwacji,
zmiany i odwołania terminów usług zdrowotnych realizowanych przez lekarzy
poradni specjalistycznych i lekarzy POZ.
2. Zarejestrowanie się do systemu rezerwacji pacjentów – ePortal Pacjenta jest
równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych do ePortalu
Pacjenta odpowiada Pacjent, który je tam zamieścił.
4. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędne wprowadzone
przez Pacjenta.
5. Podanie danych: adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego jest niezbędne
do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line w celu rezerwacji terminu wizyty
oraz potwierdzenia przybycia na wizytę.
6. Pacjent ma prawo zrezygnować z korzystania z aplikacji ePortal Pacjenta. W
przypadku rezygnacji Pacjenta z ePortalu Pacjenta jego konto zostaje
dezaktywowane.

Zasady bezpieczeństwa
1. Obowiązkiem użytkownika aplikacji ePortal Pacjenta jest ochrona parametrów
konta przed osobami trzecimi.
2. Użytkownik odpowiada za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
3. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Szpital o nietypowym działaniu
ePortalu Pacjenta oraz podejrzeniu dostępu do konta przez osoby trzecie.
4. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie
danych wprowadzonych przez Użytkownika do ePortalu Pacjenta z przyczyn
leżących po stronie Użytkownika.
5. Zabronione jest umieszczenie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w
szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Reklamacje dotyczące systemu rezerwacji wizyt on-line oraz wszelkie uwagi i
sugestie pozwalające na doskonalenie systemu rezerwacji wizyt on-line zbierane
są pod adresem sekretariat@udsk.pl
7. Szpital zastrzega sobie prawo przerw w pracy ePortalu Pacjenta niezbędnych do
jego konserwacji lub aktualizacji.

Postanowienia końcowe
Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów zgodnie z przepisami i wymogami
wynikającymi z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
które regulują przetwarzanie danych osobowych przez podmioty lecznicze.
Korzystanie z aplikacji ePortal Pacjenta oznacza, że Pacjent akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2021r.

