
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez www.elzbietapatelak.pl, www.psycholog-

zielonagora.pl  

§1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje: 

1. Usługodawcą jest: jest Elżbieta Patelak prowadząca działalność: Gabinet 

Psychologiczno – Terapeutyczny Elżbieta Patelak, ul.Niecała 2b/IIp, 65-245 Zielona 

Góra. NIP 927-121-01-16.  Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: 

kontakt.psycholog@wp.pl. 

a. Strona Usługodawcy – prowadzona  pod adresem 

https://www.elzbietapatelak.pl 

b. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę. 

c. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która  dokonała rezerwacji terminu wizyty za pomocą Kalendarza 

Wizyt,  

d. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu 

kalendarza wizyt Usługodawcy za pomocą publicznych systemów 

teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, 

bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

e. Kalendarz Wizyt – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania 

grafikiem pracy Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie 

rezerwacji terminu u Usługodawcy przez Internet.  

2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. 

§2. Rodzaj i zakres Usług 

a. Strona internetowa  umożliwia rezerwację terminu wizyty. 

§3. Warunki świadczenia usług 

1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne: 

a. posiadać dostęp do sieci Internet, 

b. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, 

Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji. 

2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami o Usługodawcy. 

3. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin za pomocą Kalendarza Wizyt, pod 

warunkiem podania numeru telefonu komórkowego, oraz Imienia i Nazwiska, w celu 

potwierdzenia wizyty przez Usługodawcę.  

4. Zarezerwowanie wizyty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez 

Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych 



osobowych Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) 

Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Użytkownika  uniemożliwi zarezerwowanie wizyty. 

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. 

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez wykonanie rezerwacji daty i 

godziny wizyty na Stronie Usługodawcy.  

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie 

warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych 

oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 

3. Rejestracja  odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez 

Usługodawcę. 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług 

jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

 


