REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
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Regulamin określa:
1.1. zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania serwisu internetowego,
dostępnego pod adresem internetowym www.erecepty24.pl
1.2.
rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez LAB- BIT.
LAB-BIT nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed założeniem Kont, a
Użytkownik przed założeniem Konta zobowiązany jest zapoznać się z jego treścią i może
podejmować dalsze czynności związane z korzystaniem z Serwisu po uprzednim
wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego warunków.
Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na współpracę między
Użytkownikami a LAB-BIT na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Serwis nie jest bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych, podlegającą ochronie przewidzianej w tej ustawie, jak również na podstawie
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług przez LAB-BIT mogą
określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje
się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.
LAB-BIT zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych
dostarczonych przez klientów LAB-BIT w formach stosowanych w Internecie. LAB-BIT nie
ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie przez klientów
LAB-BIT oraz za wynikające z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia osób trzecich.
Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego,
pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje § 2 Regulaminu.
§2
DEFINICJE.
Adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający przesyłanie wiadomości
(porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej) poprzez sieć
komputerową, w tym Internet;
Administrator serwisu - osoba(y) osoba(y) lub podmiot(y) zarządzająca(y)(e) i
prowadząca(y)(e) całość lub poszczególne działy serwisu www.erecepta24.pl, działające
z upoważnienia LAB-BIT.
Cennik usług - określana przez LAB-BIT oferta, obejmująca opłaty za korzystanie z
części Usług Serwisu przez Użytkowników poza zakresem Otwartego dostępu.
Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach
programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i Użytkownika.
Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie na rzecz każdego
Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego zalogowania się w Serwisie, z
przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą których Użytkownik może wprowadzać i
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zarządzać danymi umożliwiającymi
korzystanie z Serwisu, dokonywanie operacji
związanych z jego funkcjonowaniem Serwisu. Konto chronione jest unikalną nazwą
Użytkownika (login) i hasłem;
LAB-BIT - właściciel Serwisu, spółka LAB-BIT Software S.A. z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361967,
posiadającą nadany: NIP 8992700330, REGON 021314676, kapitał zakładowy 1.250.000
złotych opłacony w całości.
Otwarty dostęp - nieograniczony, nieodpłatny dostęp oferowany w ramach Serwisu,
obejmujący funkcjonalności ogólnodostępne
Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu;
Reklama - wszelkie formy reklamowe dostępne w Serwisie dla Klientów LAB-BIT (m.in.
boxy, bannery, minisite’y, artykuły sponsorowane, videocasty) zamieszczane przez LABBIT w ramach Serwisu w określonych przez niego miejscach, z adnotacją, że jest to treść
reklamowa.
Serwis - zbiór stron internetowych oraz narzędzi, włączonych do sieci Internet pod
adresem www.erecepta24.pl wraz z systemem rejestracji i logowania, zapewniający
dostęp do stworzonego przez LAB-BIT serwisu internetowego www.erecepta24.pl o
tematyce medycznej, z treściami informacyjnymi i handlowymi.
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne
żądanie usługobiorcy, przesyłanej o otrzymywanej za pomocą urządzeń do
elektronicznego przetwarzania (wysyłanie i dobieranie danych za pomocą systemów
teleinformatycznych); dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w
rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
Treści LAB-BIT - wszelkie materiały, prace i inne dzieła zamieszczone w Serwisie przez
LAB-BIT w formie tekstowej (artykułów, newsów, prezentacji, komentarzy), zdjęć, plików
audio lub wideo, grafik lub innych, objęte lub nieobjęte prawem autorskim.
Treści Użytkownika - wszelkie materiały zapisane w Serwisie przez Użytkownika objęte
lub nieobjęte prawem autorskim.
Usługi - usługi oferowane na stronach Serwisu, świadczone drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
elektronicznych, a w szczególności:
1. usługi informacyjne, tj. udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika
poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie www (dotyczy wszystkich stron
Serwisu),
2. usługi wyszukiwania i pobierania danych z bazy leków LekInfo24 firmy MediCodex Sp.
z o.o. tj. umożliwienie Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych
pozwalających na wyszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranym serwerze
danych,
3. usługi tworzenia pliku wydruku w formacie .pdf,
4. narzędzia do zapisywania danych wprowadzonych przez Użytkownika mających
umożliwić realizacji funkcjonalności Serwisu.

15. Użytkownik - każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, działająca przez upoważnione osoby etc.) odwiedzający
Serwis i/lub korzystająca z jego zamkniętych działów, dostępnych po zarejestrowaniu się,
tj. założeniu własnego Konta, do którego dostęp wymaga podania swojego
indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.
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§3
ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.
Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. LAB-BIT
może wprowadzić odpłatność za część świadczonych usług. Wysokość odpłatności
każdorazowo określać będzie wtedy Cennik usług, który stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu i jego integralną część.
Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do
treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności Treści LAB-BIT.
LAB-BIT nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, a także osób trzecich, z
tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem
Treści LAB-BIT, rozpowszechnianych w Serwisie.
Użytkownik może korzystać z Serwisu w zakresie świadczonych usług po założeniu Konta.
Z Konta w Serwisie może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto, umożliwiające dostęp do
podstawowych funkcji oraz dostęp do wybranych funkcji wymagających akceptacji
Regulaminu usług lub podpisania umowy. LAB-BIT zastrzega sobie prawo do
zablokowania lub usunięcia Kont lub Konta Użytkownika, który jednocześnie korzysta z
kilku Kont.
Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
oraz, że akceptuje jego postanowienia.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, obyczajami i zasadami współżycia
społecznego.
Użytkownikowi nie wolno zakłócać funkcjonowania Serwisu, łączy internetowych lub
ingerować w przekaz informacji oraz oprogramowanie, w tym poprzez świadome
działanie bądź zaniechanie, w tym także za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub
oprogramowania,
LAB-BIT/Administrator serwisu gwarantuje w ramach swojej staranności poprawne
działanie Serwisu.
LAB-BIT/Administrator serwisu ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego
Regulaminu, informując Użytkowników, poprzez publikacje nowej treści Regulaminu w
Serwisie. Postanowienia wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego/zmienionego
Regulaminu na stronach Serwisu.
W przypadku dokonania zmian Regulaminu LAB- BIT poinformuje Użytkowników o
dokonanych zmianach poprzez przesłanie stosownej wiadomości i treści
nowego/zmienionego Regulaminu na adres e-mail Użytkownika wskazany jako adres do
korespondencji.
Użytkownik w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości na adres e-mail z treścią
nowego/zmienionego Regulaminu i opublikowania nowego/zmienionego Regulaminu w

Serwisie, może usunąć Konto. Użytkownik ma świadomość i wyraża na to zgodę, iż
usunięcie Konta oznacza rozwiązanie umowy łączącej go z LAB- BIT z dniem usunięcia
Konta. Nie usunięcie Konta w powyższym terminie oznacza akceptację treści
nowego/zmienionego Regulaminu.
14. LAB-BIT/Administrator serwisu ma prawo do wprowadzenia, w każdym czasie zmian i
modyfikacji w sposobie działania Serwisu, a w szczególności:
a. modyfikacji funkcjonalności Serwisu,
b. zmian w wyglądzie graficznym Serwisu,
c. zmian w treści Serwisu,
w dowolnym momencie, bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego informowania
Użytkowników o tym zamiarze.
§4
POLITYKA PRYWATNOŚCI.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LAB- BIT Software S.A. z siedzibą
w Bielanach Wrocłąwskich.
2. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika
danych osobowych.
3. Korzystanie ze Serwisu, w szczególności w związku z założeniem Konta, wiąże się z
koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Brak danych osobowych
może uniemożliwić korzystanie z pełnych zasobów Serwisu.
4. Przesyłając dane osobowe, w celu korzystania z usług za pomocą Serwisu jak i samego
Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych
osobowych.
5. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika:
5.1. nazwisko i imiona/nazwę Użytkownika,
5.2.

pełną oraz skróconą nazwę;

5.3.

numer NIP/ REGON,

5.4.

numer prawa wykonywania zawodu;

5.5.

adres zamieszkania i/lub pobytu i/lub siedziby,

5.6.
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania i/lub
pobytu i/lub siedziby,
5.7.

adres e-mail,

5.8.

numer telefonu,

5.9.

numer rachunku bankowego.

6. W szczególnych przypadkach Użytkownik może zostać zobowiązany do podania
dodatkowych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
7. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

8. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach na
jaki Użytkownik wyraził zgodę oraz w celu umożliwienia ukształtowania, zawarcia, zmiany
lub rozwiązania umowy oraz w celu umożliwienia prawidłowego korzystania przez
Użytkownika z Serwisu i wystawiania recept.
9. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz realizację
uprawnień Użytkownika, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania
lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w
granicach prawnie dozwolonych, a także za zgodą Użytkownika, w szczególności:
11.1.w przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane Użytkownika są
przetwarzane przez administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia
transakcji;
11.2.
celem doręczenia przesyłek dane osobowe w niezbędnym zakresie są
udostępnianie firmom kurierskim, InPost, Poczcie Polskiej i/lub innym
przewoźnikom.
§5
COOKIES.
1. Administratorem danych tworzonych w urządzeniach Użytkownika jest LAB- BIT Software
S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, która w celu Świadczenia Usług Drogą
Elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkownika.
2. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach Użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu
Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących
komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i
innych).
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do
swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
4. Cele stosowania Cookies: zapewnienie poprawnej transmisji danych pomiędzy
połączonymi komputerami, np. dostosowanie zawartości strony ustawień w komputerze
odbiorcy, dopasowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
5. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej

przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia
Użytkownika.
6. Pliki Cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
7. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie
przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli Użytkownik nie
wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to,
że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w urządzeniu.
8. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe
korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w witrynach Serwisu
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
§6
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG.
1. W ramach Serwisu Użytkownik ma dostęp do formularza wprowadzania danych
niezbędnych do wystawienia recepty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie recept (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz 745) z późniejszymi
zmianami.
2. W ramach Serwisu Użytkownik ma dostęp do wyszukiwarki leków z bazy leków LekInfo24
wydawcy MediCodex Sp. z o.o..
3. Wprowadzone w formularzu dane zostaną formatowane do wymaganego druku recepty i
udostępnione Użytkownikowi do wydruku w formacie .pdf.
4. Korzystanie z pełni zasobów Serwisu, możliwe jest po dokonaniu przez LAB-BIT
potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
5. Potwierdzenie tożsamości następuję po zawarciu pisemnej umowy pomiędzy
Użytkownikiem a LAB-BIT. Treść umowy dostępna jest na stronach internetowych Serwisu.
6. Użytkownik aby uzyskać pełny dostęp do zasobów Serwisu zobowiązany jest pobrać ze
stron internetowych Serwisu dwa egzemplarze umowy, o której mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, wydrukować je i podpisać. Następnie skan umowy załączyć w serwisie: Moje
konto => Dane konta => "Aktywacja konta" => klikając na przycisk "Załącz" przy
/Wypełniony plik umowy (.pdf)/ załącza się podpisną umowę (wcześniej zapisaną na dysku
lokalnym), a oryginały podpisanej umowy (dwa egzemplarze) przesłać drogą pocztową na
adres korespondencyjny LAB- BIT (LAB-BIT Software S.A. ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany
Wrocławskie).
7. Osoba upoważniona w imieniu LAB- BIT do zawierania umów podpisuje oba egzemplarze
umowy i odsyła jeden egzemplarz Użytkownikowi.
8. LAB- BIT/Administrator serwisu dokonuje weryfikacji otrzymanego skanu podpisanej przez
Użytkownika umowy. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji skanu podpisanej przez
Użytkownika umowy, Administrator dokonuje aktywacji Konta z dostępem do pełnych
zasobów Serwisu.
9. W ramach Serwisu, LAB-BIT może publikować bannery i/lub linki do innych stron www i
serwisów internetowych. Odnośniki te mogą prowadzić do stron www przedsiębiorców,
właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów LAB-BIT. Korzystając z banneru

Użytkownik, działając na własne ryzyko i odpowiedzialność, przechodzi na stronę należącą do
właściciela banneru, działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek. LAB-BIT nie
ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych
na stronach partnerów LAB-BIT, współpracujących z Serwisem, a także tych partnerów, do
których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.
10. LAB-BIT nie ponosi odpowiedzialności za dostawę/y lub jakość jakichkolwiek usług
świadczonych z wykorzystaniem Serwisu, przez Użytkowników.
11. LAB-BIT nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych, szkody
majątkowe bądź inne szkody wynikające z choćby nieumyślnego ujawnienia przez
Użytkownika danych służących korzystaniu z Serwisu.
12. LAB-BIT nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wygenerowanie pliku w formacie
.pdf do wydruku jaki i samego wydrukowania przedmiotowego pliku.
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§7
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
LAB-BIT/Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu,
ani za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym przez Użytkowników z przyczyn
nie leżących po stronie LAB-BIT/Administratora serwisu oraz spowodowanych siłą wyższą,
włamaniem hackerskim czy niewłaściwym działaniem sieci Internet.
LAB-BIT/Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w
funkcjonowaniu Serwisu www. Użytkownikom ani Gościom nie będzie przysługiwać
jakiekolwiek roszczenie wynikające z przerwy w działaniu serwisu.
Ze względu na warunki techniczne LAB-BIT/Administrator serwisu nie zapewnia, że
informacje przesyłane z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z korzystaniem przez
Użytkownika z Serwisu, dotrą do Użytkownika w formie kompletnej i niezniekształconej.
LAB-BIT/Administrator serwisu nie gwarantuje, że przeglądanie stron Serwisu będzie
odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te
informacje, których poszukiwał.
LAB-BIT/Administrator serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym
działaniem sieci Internet, w tym awariami sprzętu teleinformatycznego, opóźnieniami i
zakłóceniami przesyłu informacji w sieci Internet etc.

§8
PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE.
1. LAB-BIT oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności, w tym majątkowe prawa
autorskie do Serwisu jako całości i jego poszczególnych elementów funkcjonalnych,
technologicznych i graficznych oraz że prawa te nie zostały w żaden sposób ograniczone
poza bazą leków LekInfo24 wydawcy MediCodex Sp. z o.o.
2. LAB-BIT zastrzega, że stosowane w ramach Serwisie: układ stron, nawigacja, elementy
graficzne, interaktywne aplikacje oraz Treści LAB-BIT stanowią własność LAB-BIT i są
prawnie chronione.
3. Znaki handlowe, a także domena, pod którą widoczny jest Serwis, podlegają ochronie
prawnej.

§9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1. Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy zgłaszać droga elektroniczną na
adres e-mail: kontakt@erecepta24.pl .
2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację.
3. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, LAB- BIT
zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.
4. LAB- BIT rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
reklamacji i poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną o proponowanych działaniach,
mających na celu załatwienie reklamacji, na adres e-mail Użytkownika, z którego została
wysłana reklamacja. W przypadku przerwy w działaniu Serwisu przypadający na koniec tego
okresu termin ten kończy się w pierwszym dniu podjęcia działania
5. W przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, termin rozpatrzenia reklamacji
wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, zaczyna bieg od dnia doręczenia do LAB- BIT
kompletnego uzupełniania reklamacji przez Użytkownika.
6. Użytkownik, który złożył reklamację może przyjąć zaproponowany przez LAB- BIT sposób
załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji LAB- BIT,
jej akceptację na adres e – mail: kontakt@erecepta24.pl.
7. W wypadku nie przyjęcia przez Użytkownika propozycji LAB- BIT co do sposobu
załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Użytkownika mogą nie być rozpatrzone.
§ 10
ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA.
1. LAB-BIT może zablokować na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika w
przypadku, gdy:
1.1. Użytkownik dopuszcza się naruszeń niniejszego Regulaminu,
1.2.
Użytkownik nie wywiązuje się ze spłaty należności na rzecz LAB- BIT,
1.3.
Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
1.4.
Działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu funkcjonowania niniejszego
Serwisu bądź korzystania z Serwisu przez pozostałych Użytkowników,
2. W trakcie blokady Konta Użytkownik może się logować na Konto, jednakże nie może
wystawiać recept oraz korzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu.
3. LAB- BIT odblokuje Konto po tym jak Użytkownik zaprzestanie dopuszczania się naruszeń
Regulaminu, dokona spłaty należności na rzecz LAB- BIT lub ustanie inna przyczyna
będąca podstawą zablokowania Konta.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Użytkownik może złożyć wniosek o
odblokowanie Konta jeszcze przed ustaniem przyczyny uzasadniającej ustawienie
blokady, a LAB- BIT ma prawo czasowo lub trwale odblokować Konto.

5. Użytkownik może usunąć Konto poprzez mechanizmy zamieszczone na stronach
internetowych Serwisu.
6. Wraz z usunięciem Konta dochodzi do rozwiązania umowy o Świadczenie Usług Drogą
Elektroniczną.
7. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu LAB-BIT może w każdej chwili usunąć
Konto Użytkownika, przy czym może to nastąpić wyłącznie z podaniem przyczyny.
8. Po usunięciu Konta, ponowne założenie Konta przez Użytkownika wymaga każdorazowej
akceptacji i zgody LAB-BIT.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W spawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, w
tym w szczególności:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144,
poz. 1204),
- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24,
poz. 83);
- RODO.
2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania.
3. LAB- BIT i Użytkownik zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie
rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z korzystaniem z Serwisu, w
drodze negocjacji lub poprzez skierowanie sprawy do mediacji. Jeżeli podjęte negocjacje
lub mediacja nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile LAB- BIT i Użytkownik nie
uzgodnili inaczej, wszelkie spory, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby LAB- BIT. Strony mogą osobno uzgodnić umowną właściwość sądu, jeżeli
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to dopuszczają.

