
Regulamin korzystania ze strony www.medrisk.pl 

I. Definicje 

1. MedRisk - Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym Medrisk sp. z o.o., adres siedziby: 

Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem: 0000591507, NIP: 9562314866, REGON: 363212790. 

2. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony www.medrisk.pl. 

3. Regulamin - Regulamin korzystania ze strony www.medrisk.pl. 

4. Portal- strona internetowa www.medrisk.pl, pod adresem https://www.medrisk.pl/. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin stanowi o zasadach korzystania ze strony internetowej www.medrisk.pl, pod 

adresem https://www.medrisk.pl/. 

2. Strona www.medrisk.pl należy do MedRisk. 

3. Zadaniem strony jest prezentacja informacji o działalności MedRisk oraz przekazywanie 

Użytkownikom informacji specjalistycznych objętych działalnością MedRisk. 

4. W celu korzystania ze strony www.medrisk.pl, Użytkownik powinien posiadać: 

a) urządzenia pozwalające na dostęp do sieci Internet i przeglądarkę internetową 

b) połączenie do sieci Internet, 

c) poprawnie skonfigurowaną wersję przeglądarki internetowej. 

5. Za problemy wynikające z niespełnienia przez Użytkowników wymogów technicznych, o 

których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, MedRisk nie ponosi odpowiedzialności.  

6. Strefa Klienta dostępna jest dla Użytkowników, którzy uzyskali od MedRisk login oraz hasło 

na podstawie łączącej strony umowy.   

7. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu, także w przypadku, gdy został 

przekierowany na stronę www.medrisk.pl z innej strony internetowej. Za akceptację 

Regulaminu uważa się korzystanie ze strony www.medrisk.pl, brak akceptacji powinien 

skutkować zaprzestaniem korzystania ze strony internetowej. 

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte na www.medrisk.pl mają charakter 

informacyjny i mogą być w dowolnym czasie zmienione przez MedRisk.  

III. Korzystanie ze strony 

1. Użytkownik korzystając ze strony www.medrisk.pl nie może naruszać prawa, dobrych 

obyczajów ani praw osób trzecich. 

2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

3. Korzystanie ze strony www.medrisk.pl przez Użytkownika może odbywać się tylko zgodnie z 

przeznaczeniem. Użytkownik nie może w żaden sposób zakłócać poprawnego 

funkcjonowania strony www.medrisk.pl. Użytkownik nie może zwłaszcza: 

a. ingerować w dostęp czy funkcjonalność strony www.medrisk.pl, 

b. ingerować w treści strony www.medrisk.pl. 

4. MedRisk dokłada wszelkich starań, aby strona www.medrisk.pl funkcjonowała bez zakłóceń, 

jednak nie wyklucza możliwości pojawienia się błędów technicznych lub awarii. W razie ich 

zaistnienia, Użytkownik w celu dalszego korzystania ze strony www.medrisk.pl powinien 

zgłosić ten fakt MedRisk. 

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MedRisk ma prawo do wprowadzenia przerwy w 

działaniu strony www.medrisk.pl, bez odrębnego zawiadamiania Użytkownika. 

http://www.medrisk.pl/


6. Informacje o usługach widoczne na stronie www.medrisk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu 

kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z usług MedRisk, Użytkownik może skontaktować 

się z bezpośrednio z MedRisk. 

7. Jakość obrazu treści oferowanych w Portalu może różnić się w zależności od urządzenia. 

Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. dostępna przepustowość i/lub 

prędkość łącza internetowego. 

 

IV. Prawa własności intelektualnej 

1. Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualne do 

wszelkich treści (w tym utworów) znajdujących się na www.medrisk.pl są własności 

MedRisk, licencjodawców i dostawców treści. 

2. Korzystanie z treści ze strony www.medrisk.pl może odbywać się wyłącznie na prywatny 

użytek, rozumiany jako użytek niekomercyjny i nie może naruszać praw własności 

intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać portalu w celu publicznego 

rozpowszechniania. 

3. Nie jest dopuszczalne powielanie, kopiowanie, przechowywanie, modyfikowanie, 

rozpowszechnianie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, oferowanie do sprzedaży, 

wykorzystywanie treści i informacji zawartych na stronie www.medrisk.pl lub uzyskanych za 

jego pośrednictwem (z wyjątkiem celów prywatnych), oraz tworzenie utworów zależnych w 

oparciu o te treści.  

4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody MedRisk, 

któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.medrisk.pl 

stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego MedRisk i skutkuje 

odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

 

V.  Strefa klienta 

1. Użytkownik nabywa prawo dostępu do Strefy klienta przez okres trwania łączącej strony 

umowy.  

2. W okresie tym MedRisk udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i 

nieprzenoszalnego prawa dostępu do Strefy klienta i treści zamieszczonych w Strefie klienta. 

Z wyjątkiem określonych powyżej praw Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, 

tytułów własności.  

3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub 

niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Portalu, MedRisk zastrzegamy sobie 

prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiemu Użytkownikowi do Strefy klienta.   

4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim nadanego mu przez MedRisk 

loginu i hasła Strefy klienta.  

 

VI. Odpowiedzialność 

1. MedRisk tworzy treści na www.medrisk.pl dążąc do zapewnienia rzetelności publikowanych 

materiałów, jak też unikania przerw w dostępie do strony. MedRisk zastrzega jednak brak 

swojej odpowiedzialności z tytułu nierzetelności, przerwanego funkcjonowania, wystąpienia 

złośliwego oprogramowania, ataków hackerskich czy też innych sytuacji mogących być 

przyczyną szkody Użytkownika. Użytkownik przyjmuje to do wiadomości i korzysta z 

www.medrisk.pl na własne ryzyko. 

2. Na stronie www.medrisk.pl mogą znajdować się linki do innych stron, nienależących do 

MedRisk. MedRisk zastrzega brak swojej odpowiedzialności za treści tam udostępniane, 
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awarie techniczne i inne zdarzenia związane z funkcjonowaniem tych stron. MedRisk 

zauważa, że strony te mogą mieć własne regulaminy. 

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MedRisk nie odpowiada za działania osób trzecich, 

siły wyższej, niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania, błędy i awarię techniczne, jak 

też związane z nimi problemy techniczne czy niedostępność strony www.medrisk.pl. 

4. Użytkownik wykorzystuje informacje uzyskanie ze strony www.medrisk.pl na własną 

odpowiedzialność i na własne ryzyko. MedRisk nie ponosi odpowiedzialności za 

wykorzystanie informacji przez Użytkownika. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik może skontaktować się z MedRisk za pomocą danych kontaktowych 

udostępnionych na podstronie: https://www.medrisk.pl/kontakt/. 

2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na 

ważność i skuteczność pozostałych postanowień. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

a. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. 

(Dz.U.2020.344), 

b. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2020.287 ), 

c. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.2022.1360) oraz inne 

właściwe przepisy prawa polskiego. 

4. MedRisk może w dowolnym czasie i według swojego uznania dokonać zmiany Regulaminu. 

Użytkownik jest informowany o zmianie jedynie poprzez umieszczenie nowej treści 

Regulaminu na www.medrisk.pl. Użytkownik korzystając z www.medrisk.pl po zmianie 

Regulaminu akceptuje nową jego treść. 

5. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności strony www.medrisk.pl i Polityka 

Cookies strony www.medrisk.pl. 
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