REGULAMIN PORTALU
§ 1.
Definicje
Administrator – Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS: 0000526977, kapitał zakładowy: 874 632,20, NIP: 521-340-75-50, REGON:
140706830.
2. Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem ofta.pl
3. Regulamin – Regulamin Portalu
4. Użytkownik – lekarz okulista oraz farmaceuta
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§ 2.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika, przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość.
Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu i
zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników
korzystających z sieci Internet.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu, udostępniony w formie,
która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie
Za pośrednictwem Portalu Administrator umożliwia bezpłatny dostępu do udostępnia treści o
charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym artykuły, wywiady, zdjęcia i inne publikacje
dotyczące tematyki okulistycznej.

§ 3.
Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią
Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
2. Zabronione jest w szczególności: podawanie w ramach korzystania z Portalu nieprawdziwych,
nieaktualnych informacji lub danych osobowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub
sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Portalu oraz dostarczanie
treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Użytkownik składający oświadczenie dotyczące uprawnień do korzystania z Portalu, ponosi
odpowiedzialność za prawdziwość i zupełność złożonych przez siebie oświadczeń.

§ 4.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Portalu
1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane osbowe
w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w
Portalu. Szczegółowe zasady oraz cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
gromadzonych podczas korzystania z Portalu zostały opisane w Polityce prywatniości Portalu.
2. Portal może zawierać linki do innych stron internetowych i aplikacji, które nie są dostarczane
przez Administratora, ale przez inne podmioty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za

takie strony internetowe i aplikacje. Użytkownik aby dowiedzieć się, w jaki sposób podmioty te
chronią prywatność, powinien się zapoznać się z politykami i zasadami, umieszczonymi na
tych stronach internetowych i aplikacjach.
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§ 5.
Korzystanie z Portalu
Do korzystania z Portalu niezbędne jest:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet
Explorer Firefox, Chrome, Opera, Safari.
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku
ze zmianami w Portalu lub z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą.
Korzystanie z Portalu wymaga włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Portalu.
Skasowanie plików cookies jest możliwe poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce
internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki
Prywatności.

§ 6.
Dostęp do Portalu.

1. W celu bezpłatnej rejestracji należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji konta oraz
zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności. Po dokonaniu rejestracji
Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z
linkiem aktywacyjnym.
2. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do konta.
4. Użytkownik ustanawia hasło do konta składającego się z co najmniej 8 znaków (cyfr, znaków
specjalnych, małych i wielkich liter).
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
formularzu rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu
się do konta.
6. Utworzenie konta w Portalu umożliwia poprzez panel Użytkownikowi:
1) zarządzanie wyrażonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody)
2) zmianę danych
3) usunięcie konta
7. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z
prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia. W tym celu należy usunąć konto w zakładce
panelu Użytkownik lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Administarorem.
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8. Użytkownik podając dane do konta oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
9. Administrator może zawiesić lub usunąć konto Użytkownik jeżeli Użytkownik narusza warunki
Regulaminu, w szczególności:
1) zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób
trzecich lub zasady współżycia społecznego;
2) dane Użytkownika są nieprawdziwe;
3) podane dane nie należą do Użytkownika.

§7
Usługi i treści dostępne w Portalu
1. Po uzyskaniu dostępu do Portalu Użytkownik będzie miał możliwość:
1) wzięcia udziału w webinarze o tematyce okulistycznej,
2) zapoznania się z aktualną ofertą produktową Ofta,
3) zapoznania się z videowykładami edukacyjnymi, artykułami o tematyce okulistycznej,
aktualnościami branżowymi,
4) wyrażenia chęci otrzymywania newslettera od e-Akademia OFTA,
5) edytowania oraz trwałego usunięcia konta z portalu.
2. Informacje zawarte w Portalu mają charakter tylko informacyjny i edukacyjny.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w
Portalu.
5. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie opublikowanych w Portalu treści w celu dalszej
publikacji lub ich rozpowszechniania bez zgody Administratora.
6. Użytkownik, ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich
działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem
tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem
dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
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§ 10.
Zastrzeżenia i reklamacje
Zastrzeżenia co do działania Usług Portalu zgłasza się pisząc na adres pocztowy Administratora
lub na adres poczty elektronicznej: akademiaofta@verco.pl
Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 11.
Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:
1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń
uprawnionych organów zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą
elektroniczną;
2) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
3) usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
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2. O każdej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2020r.
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