
 

REGULAMIN PROMOCJI 
 „Strona dla Gabinetu” 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Promocji jest MEDchart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29/17.11, 40 - 059 Katowice, 

której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000702466, NIP: 6342909946, o kapitale 
zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN. 

2. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują pojęcia zdefiniowane w treści Regulaminu Usługi 
MEDchart z tym zastrzeżeniem, że ilekroć mowa jest o: 
a. Regulaminie – rozumie się przez to regulamin Usługi MEDchart, opublikowany na stronie internetowej 

www.medchart.pl 
b. Regulaminie Promocji – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, opublikowany na stronie 

internetowej www.medchart.pl 
3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja skierowana jest do 

Klientów którzy zamierzają zawrzeć z MEDchart umowę na dostęp do Aplikacji MEDchart.  
4. Promocja trwa w okresie od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. („Okres Promocji”), przy czym 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji o czym powiadomi na stronie 
www.  

5. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Usługi MEDchart, a także 

przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego.  

 
§2 Warunki skorzystania z Promocji 

 
1. Klient który w Okresie Promocji zawrze z MEDchart umowę na dostęp do Aplikacji MEDchart na okres co 

najmniej 12 miesięcy, otrzymuje prawo zamówienia strony wizytówki swojej działalności (dalej „Strona 

WWW”) wraz z jej wdrożeniem na wskazanym przez Klienta serwerze.  

2. Aby skorzystać z Promocji należy w formularzu rejestracyjnym wybrać opcję „Strona dla Gabinetu” lub 
wprowadzić w formularzu odpowiedni kod dostępowy.  

3. Wpisanie kodu wskazanego w ust. 2 oznacza zgodę na zawarcie Umowy z MEDchart na warunkach opisanych 
w Regulaminie Usługi MEDchart oraz niniejszym Regulaminie Promocji z uwzględnieniem w szczególności 
następujących warunków specjalnych: 
a. Umowa pomiędzy MEDchart a Klientem zawierana jest na czas określony 12 miesięcy. Po upływie 

wskazanego w zdaniu poprzednim okresu, Umowa przekształca się na zawartą na czas nieokreślony 
z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

b. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub przez MEDchart z winy Klienta przed upływem 
12-miesięcznego okresu wskazanego w ust. 2 lit. a), Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 
w wysokości 1.045,00 PLN.  

 
§3 Strona WWW 

 
1. Strona WWW dostępna jest w dziesięciu predefiniowanych szablonach z których Klient wybiera jeden, 

będący podstawą dalszych ustaleń oraz personalizacji. Zakres personalizacji każdego szablonu obejmuje 
wyłącznie następujące pozycje: (a) logo, (b) dane teleadresowe działalności, (c) godziny otwarcia, (d) 
informacje dotyczące działalności (do 5.000 znaków), (e) zakres oferty (do 1.500 znaków), (f) pliki do 
pobrania (do 10 sztuk wszystkie łącznie do 50 megabajtów).  

2. Wdrożenie Strony WWW nastąpi na serwerze oraz pod domeną wskazanymi przez Klienta. Klient we 
własnym zakresie i na własny koszt zapewnia wskazane usługi. Serwer powinien spełniać wymagania 
wskazane w ust. 3 niezbędne dla dokonania wdrożenia Strony WWW.  



 

3. Strona WWW wdrożona może być wyłącznie na serwerze spełniającym następujące wymagania: 
zainstalowany pakiet Apache w wersji 2.4, MySQL w wersji 5.7, PHP w wersji 7.2.  

4. Realizacja w ramach Strony WWW szerszych zmian niż wskazane w ust. 1 lub dostosowanie Strony WWW 
do wdrożenia na serwerze o konfiguracji odbiegającej od wskazanej w ust. 3, wymaga indywidualnych 
ustaleń pomiędzy Klientem a MEDchart. Wprowadzenie takich zmian może być związane z koniecznością 
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz MEDchart, w zależności od wyceny niezbędnych do 
wykonania prac.  

5. Świadczenie usług przez MEDchart lub wskazany przez MEDchart podmiot w zakresie związanym 
z zapewnieniem hostingu oraz rejestracji i utrzymania domeny, podlegać może odrębnym regulaminom,  
które Klient powinien zaakceptować przed skorzystaniem z usługi.  

 
§4 Realizacja oraz wdrożenie 

 
1. Zamówienie na Stronę WWW należy zgłosić: 

a. telefonicznie: +48 511 501 999  
b. lub mailowo: kontakt@medchart.pl 

2. W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, Organizator podejmie kontakt w celu 
ustalenia warunków przygotowania oraz wdrożenia Strony WWW. W przypadku wskazanym w §3 ust. 2 lit. 
b), Klient zobowiązany jest do udzielenia osobie wskazanej przez Organizatora niezbędnych uprawnień 
dostępu, pozwalających na dokonanie wdrożenia Strony WWW na serwerze. W przypadku braku współpracy 
z Organizatorem lub braku udzielenia wskazanych w zdaniu poprzednim uprawnień, co uniemożliwi 
dokonanie wdrożenia Serwisu WWW na serwerze, Organizator prześle Klientowi w wiadomości 
elektronicznej link umożlwiający pobranie Serwisu WWW. Pobranie serwisu możliwe będzie wyłącznie 
w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia przesłania linku wskazanego w zdaniu poprzednim.  

3. W terminie 30 dni od kontaktu zainicjowanego przez Organizatora zgodnie z ust. 2, Klient zobowiązany jest 
do przekazania kompletnych informacji w tym grafik, tekstów oraz plików, które wykorzystane mają być przy 
personalizacji Strony WWW. W przypadku braku przekazania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim, 
Klient otrzymuje Stronę WWW w takim stanie jaki wynikał z przekazanych przez Klienta informacji.  

4. Wdrożenie Strony WWW nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania wszystkich informacji i materiałów, 
niezbędnych dla przygotowania spersonalizowanej Strony WWW oraz jej wdrożenia na serwerze 
wskazanych w szczególności w ust.3.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu niezbędnego dla przygotowania i wdrożenia Strony 
WWW na okres do 3 miesięcy o czym zobowiązany jest powiadomić Klienta.  

 
§5 Licencja 

 
Z chwilą wdrożenia Strony WWW na serwerze Klient uzyskuje nieodpłatną, nieodwołalną, nieograniczoną 
terytorialnie, niewyłączną licencję na korzystanie ze Strony WWW w zakresie prowadzonej działalności na 
następujących polach eksploatacji: (a) wdrożenie i korzystanie ze Strony WWW zgodnie z jej 
przeznaczeniem na dowolnym serwerze, (b) korzystanie ze Strony WWW przez nieograniczoną liczbę 
użytkowników, (c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w nieograniczonej liczbie 
egzemplarzy w całości lub części niezależnie od standardu, systemu lub formatu, dokonywane w związku 
z przetwarzaniem Strony WWW w systemach teleinformatycznych, funkcjonowaniem oraz wyświetlaniem 
zawartości Strony WWW w Internecie oraz w sieciach intranetowych, (d) utrwalanie na jakimkolwiek 
nośniku w szczególności zaś na elektronicznych nośnikach informacji, na dyskach komputerowych każdego typu, 
w postaci zapisu optycznego, zapisu w pamięci komputera oraz na pamięciach typu flash, dokonywane w celu 
sporządzania kopii zapasowych lub archiwalnych, (e) wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie 
lub odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez 
stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego 
przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę 
elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe; (f) prawo do dokonywania 
zmian i modyfikacji Strony WWW w każdym zakresie w jakim Klient uzna to za stosowne.  


