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Regulamin Aplikacji Mobilnej 
Apteczka Domowa 

 

Definicje 

Aplikacja – Aplikacja Apteczka Domowa – aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android  
i iOS, wspierająca pacjenta w zarządzaniu jego apteczką domową, w tym inwentaryzacją posiadanych 
leków, ich dat ważności oraz kalendarzem pobrań leków. 

Autor Aplikacji – Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, 
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, REGON 010334578, kapitał zakładowy w wysokości 
83.000.303, 00 PLN w całości opłacony.  

Regulamin – niniejszy regulamin określający szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną  
za pośrednictwem Aplikacji.  

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Aplikację.  

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem 
operacyjnym  iOS i Android. 

2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). 

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. W każdym 
przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych przez Aplikację, Użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt przez akceptację postanowień 
Regulaminu. 

 

§2 Zakres usługi 

1. W ramach Aplikacji Użytkownik może korzystać z następujących usług: 

 inwentaryzacji posiadanych leków,  

 przeglądania listy leków przeterminowanych, 

 przeglądania katalogu leków udostępnianego przez Centrum Systemów Informatycznych 
Ochrony Zdrowia, 

 definiowania kalendarza pobrań leków. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są bezpłatnie. 

3. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:  

 App Store (dla systemu iOS), 

 Google Play (dla systemu Android). 
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4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej stanowi 
naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których Aplikacja 
preinstalowana była fabrycznie, a Autor Aplikacji wyraził na to zgodę. 

5. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe, o ile będą spełnione przez Użytkownika wskazane następujące 
wymagania techniczne: 

 użytkownik będzie się posługiwał następującym sprzętem: telefon lub tablet z systemem Android 
lub iOS,  

 rozdzielczość ekranu: minimum 480 x 800 w przypadku systemu Android oraz 640 x 1136  
w przypadku systemu iOS, 

 głębia kolorów: 32 bity, 

 ilość pamięci RAM: minimum 1 GB, 

 ilość dostępnego miejsca w pamięci: minimum 60 MB w przypadku systemu Android  
oraz minimum 25 MB w przypadku systemu iOS. 

6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji 
pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami 
telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Autor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności  
za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania  
z Aplikacji. Autor Aplikacjizaleca Użytkownikom korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu 
operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych. 

 

§3 Prawa i obowiązki Stron 

1. Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z usług świadczonych przez Aplikację w sposób zgodny  
z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, 
a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet  
i aplikacji mobilnych. 

2. Autor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodne z niniejszym 
Regulaminem. 

3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub 
Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony 
interes Autora Aplikacji, a w szczególności ich dobre imię, Autor Aplikacji może podjąć wszelkie 
prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji  
i świadczonych za jej pośrednictwem usług. 

4. Ponadto Autor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności przede wszystkim za: 

 utratę danych Użytkownika wynikającą z okoliczności niezależnych od Autora Aplikacji, 

 brak dostępu do Aplikacji wywołany konfiguracją sprzętu Użytkownika, niespełniającą wymogów 
określonych w niniejszym Regulaminie, lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, 

 szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich, 

 szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich  
lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, 

 usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, 

 za dane pobierane i prezentowane przez Aplikację z udostępnianego przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rejestru Produktów Leczniczych, w tym: 

o katalog leków, 
o ulotki dla leku, 
o opis leku. 
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5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność m. in. za: prawdziwość danych zamieszczanych przy 
użyciu Aplikacji oraz prawo do dysponowania tymi danymi. 

6. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: 

 korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, 

 korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Autora Aplikacji,  
z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych 
przysługującym im praw, 

 korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji 
jedynie w zakresie dozwolonego użytku. 

7. Autor Aplikacji podejmie wszelkie starania celem zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia 
usług w ramach Aplikacji. Możliwe są jednak przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane 
czynnikami niezależnymi od Autora Aplikacji, w tym przede wszystkim problemami technicznymi. 

8. Dodatkowo Autor Aplikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw 
w funkcjonowaniu Aplikacji w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub wprowadzenia 
zmian do Aplikacji. 

9. W celu zapewnienia prawidłowej pracy Użytkownik zobowiązany jest do posiadania najnowszej wersji 
Aplikacji. 

 

§4 Własność intelektualna 

1. Wszystkie Materiały umieszczone w Aplikacji podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących  
w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006r., Nr 90, poz. 631j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia  
27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001r., Nr 128, poz. 1402z późn. zm.), ustawie z dnia  
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117j.t. z późn. zm.) 
oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, 
poz. 1503 j.t. z późn. zm.). 

2. Prawa do Materiałów udostępnionych w Aplikacji przysługują Autorowi Aplikacji lub osobom trzecim. 
W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Autor Aplikacji posiada stosowne 
upoważnienie do ich prezentacji. 

3. Użytkownik może korzystać z Materiałów umieszczonych w Aplikacji wyłącznie w granicach 
dozwolonego użytku prywatnego. 

4. Użytkownik nie może kopiować, publikować, reprodukować, modyfikować tych Materiałów. 
Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Autora Aplikacji umieszczać w innych serwisach 
internetowych, kopiować ani publikować w innej formie jakiejkolwiek części materiałów 
umieszczonych w Aplikacji lub wykorzystywać je w innym celu, niż wynikające z funkcjonowania 
Aplikacji. 

5. Korzystanie z Materiałów zawartych w Aplikacji w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek 
prywatny wymaga uzyskania uprzedniej zgody Autora Aplikacji. 

6. Aplikacja w celu zaprezentowania katalogu leków wykorzystuje publicznie udostępniony przez 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rejestr Produktów Leczniczych. Rejestr ten jest 
dostępny pod adresem: https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rpl.html. 

 

 

https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rpl.html
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§5 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem 
usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Autora Aplikacji na adres 
poczty elektronicznej apteczka.domowa@asseco.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu 
teleinformatycznego  zainstalowanego na urządzeniu, precyzyjny opis i powód reklamacji.  

3. Autor Aplikacji rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jest otrzymania, przekazując 
informację o sposobie rozstrzygnięcia pocztą elektroniczną.  

 

§6 Zmiany regulaminu 

1. Autor Aplikacji zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Użytkownika Aplikacji obowiązuje Regulamin w brzmieniu zaakceptowanym za pomocą narzędzi 
dostępnych w ramach Aplikacji. 

3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani 
podczas uruchamiania aplikacji, która wyświetli Regulamin w nowym brzmieniu. W razie braku 
akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, Użytkownicy zobowiązani są do zaprzestania używania 
aplikacji.  

 

§7 Postanowienia końcowe   

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 
polskiego,  
w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem usług,  
o których mowa w niniejszym Regulaminie przez Autora Aplikacji, jest właściwy rzeczowo i miejscowo 
sąd według przepisów postępowania cywilnego. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018. 
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