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Regulamin Laboratorium – sklepu internetowego Vivadental.tk  

Regulamin określa zasady sprzedaży poprzez platformę internetową www.vivadental.tk [Laboratorium] usługi 

diagnostycznej badania radiologicznego tomografem komputerowym New Tom 5G, w tym w szczególności 

zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Lekarzem a Laboratorium, prawa Klientów [Lekarze] oraz 

informacje o Laboratorium - Sprzedawcy. 

Spis treści: 

§ 1. Definicje 

§ 2. Postanowienie ogólne 

§ 3. Rejestracja 

§ 4. Informacje o badaniach 

§ 5. Zakupy w Laboratorium 

§ 6. Modyfikacje zamówienia 

§ 7. Formy płatności 

§ 8. Realizacja zamówień 

§ 9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi 

§ 10. Warunki gwarancji 

§ 11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy 

§ 12. Zwrot należności Klientom 

§ 13. Dane osobowe 

§ 14. Reklamacje 

§ 15. Postanowienia końcowe 

1. Definicje 

Dni robocze – dni od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Klient – Lekarz posiadający ważne prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, posiadający zdolność 

do podejmowania czynności prawnych, który korzysta z Laboratorium dokonując w nim zakupów oraz innych 

czynności i działający w jednej z niżej wymienionych form:   

a) w imieniu własnym w odniesieniu do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej  

b) w imieniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i podmiotu, który go utworzył 

Pacjent – osoba fizyczna, która otrzymała od Lekarza skierowanie wykonania badania w Laboratorium TK 

Vivadental. 

Kontakt z Laboratorium www.vivadental.tk; 503-503-506; kontakt@vivadental.tk 

Konto – indywidualne nieodpłatne konto zakładane Lekarzowi przez Laboratorium po przesłaniu formularza 

rejestracyjnego przez lekarza w celu dokonywania transakcji w formie elektronicznej  

Koszyk – funkcja Laboratorium umożliwiająca wprowadzenie, modyfikowanie i wyświetlanie danych związanych 

z zamawianym badaniem przed jego opłaceniem oraz przeglądanie wszystkich danych dotyczących badań 

zleconych i wykonanych, w tym: imię i nazwisko pacjenta, jego numer PESEL, adres, zapłacona cena. 

Rejestracja Pacjentów – jednostka organizacyjna Laboratorium w Gdańsku (80-210) przy Alei Zwycięstwa 48, 

odpowiedzialna za kontakty z Lekarzem, kompletowanie skierowań i ich weryfikację, rejestrację pacjentów oraz 

administrowanie badaniami wykonanymi u Pacjentów na zlecenie Lekarza, dostępna pod numerem:                               

503-503-506  oraz przez formularz kontaktowy: kontakt@vivadental.tk 

Laboratorium – miejsce wykonywania badań TK w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 48 oraz platforma 

internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.vivadental.tk 

Sprzedawca – VIVADENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-210 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 48, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000218239, NIP: 5830005934, 

REGON 190551416, kapitał zakładowy 50 tys. zł 
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Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu 

bankowego lub płatności kartą płatniczą – Przelewy24.pl 

Strona produktowa – strona przestawiająca informacje o badaniach w Laboratorium 

Regulamin – niniejszy regulamin 

2. Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady: 

a. rejestracji w Laboratorium 

b. korzystania z Laboratorium 

c. składania zamówień na badania, dostarczania ich wyników oraz uiszczania za nie należności 

d. rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy przysługujące Lekarzom 

e. składania i rozpatrywania reklamacji 

 

2. Do przeglądania stron internetowych Laboratorium i znajdujących się w nim produktów niezbędne jest 

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript 

oraz pliki cookies typu Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub 

Safari. 

3. Korzystanie z funkcji Laboratorium związanych z rejestracją i opłacaniem badań wymaga  

a. aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail 

b. przesłania formularza rejestracyjnego zgodnie ze wzorem 

c. otrzymania od Laboratorium zindywidualizowanego loginu i hasła  

4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu 

Przelwy24.pl 

5. Umowa w zakresie prowadzenia Konta oraz umowy o sprzedaż badań odbywają się w języku polskim 

oraz na podstawie niniejszego regulaminu.  

6. Ceny podane są w języku polskim. 

7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Konsumenta 

wynikających z przepisów prawa. 

3. Rejestracja 

1. Rejestracja w Laboratorium i założenie Konta jest całkowicie dobrowolne, lecz przeznaczone wyłącznie 

dla Lekarzy posiadających ważne prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty. Umożliwia 

Lekarzowi założenie indywidualnego nieodpłatnego Konta, w ramach którego Lekarz może korzystać z 

następujących funkcjonalności: 

a. wprowadzanie, edytowanie, modyfikowanie, usuwanie oraz przesyłanie danych dotyczących 

badań TK pacjentów kierowanych do Laboratorium na podstawie skierowania 

b. wprowadzanie danych pacjentów 

c. wystawianie skierowania 

d. opłacanie badań z wykorzystaniem wprowadzonych przez siebie danych 

e. przeglądanie historii zleconych i opłaconych badań 

f. korzystanie z innych funkcji dostępnych dla Lekarzy posiadających Konto 

 

2. W celu rejestracji i założenia indywidualnego Konta, Lekarz musi wypełnić i przesłać formularz 

rejestracyjny online podając imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę swojej praktyki, nazwę podmiotu w 

imieniu którego ma prawne umocowanie występować, dane do faktury, adres e-mail oraz zapoznać się 

z postanowieniami niniejszego regulaminu i zaakceptować jego treść. 

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Lekarza, Laboratorium po potwierdzeniu 

danych, na podany przez Lekarza adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania 

rejestracji, w tym zindywidualizowany login i hasło, co oznacza zawarcie między Lekarzem a 
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Laboratorium umowy o nieodpłatne świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu 

konta Lekarza w serwisie elektronicznym Laboratorium na czas nieoznaczony zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

4. Po dokonanej rejestracji Konta w Laboratorium, Lekarz wykorzystuje Konto i wprowadzone w nim 

dane w komunikacji z Laboratorium i w celu realizacji składanych przez siebie zamówień, z czego może 

korzystać po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.  

5. Lekarz w każdym czasie może bez ponoszenia jakichkolwiek opłat zrezygnować z prowadzenia Konta 

przez Laboratorium i zażądać jego usunięcia składając żądanie w formie pisemnej na adres mailowy 

Laboratorium. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie po potwierdzeniu danych Lekarza i jest 

jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Laboratorium prowadzenia konta Lekarza. 

6. Laboratorium jest uprawnione do usunięcia konta Lekarza w przypadku naruszenia prawa, praw osób 

trzecich, zasad współżycia społecznego, naruszenia niniejszego Regulaminu, podawania 

nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówień – poprzez złożenie  oświadczenia na 

wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej i jest jednoznaczne z rozwiązaniem 

umowy z Laboratorium o prowadzenie konta Lekarza. 

7. Usunięcie konta Lekarza w trybie ustępu 6 lub ustępu 7, nie wyłącza obowiązków stron w zakresie 

badań już opłaconych. 

4. Informacje o badaniach 

1. Informacje o badaniach dostępnych w Laboratorium stanowią ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ceny badań w Laboratorium zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich i nie zawierają 

kosztów dojazdu Pacjenta, który przyjeżdża na koszt własny. 

3. Dostarczenie wyników badań w formie płyty CD i wysyłki droga mailową jest nieodpłatne. 

4. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę badania uwidoczniony jest w Koszyku przed złożeniem 

zamówienia badania TK przez Lekarza. 

5. Laboratorium zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen badań z wyprzedzeniem co najmniej 6 

miesięcy, z wyłączeniem zamówień złożonych przed zmianą ceny. 

5. Zakupy w Laboratorium 

1. Portal elektroniczny Laboratorium dostępny jest dla Lekarzy w ciągu całego tygodnia i o dowolnej 

porze. Lekarz może składać zamówienia na badania dostępne w Laboratorium w każdym czasie, z 

wyłączeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Aby złożyć zamówienie na badanie należy: 

a. posiadając Konto zalogować się do Laboratorium  

b. wypisać skierowanie dla pacjenta z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL 

c. odebrać od pacjenta oświadczenie o zgodzie na przekazanie jego danych osobowych do 

Laboratorium 

d. wybrać badanie TK „Do koszyka” 

e. potwierdzić dane do faktury, podane podczas rejestracji 

f. wybrać opcję „Zamawiam i płacę”  

g. zamówienie uznaje się za złożone w momencie potwierdzenia przez Lekarza jego treści,  

zaakceptowania Regulaminu i opłaceniu.  

 

3. Opłacenie badania przez Lekarza oznacza złożenie Laboratorium oferty zawarcia umowy kupna-

sprzedaży zamówionego badania w odniesieniu do konkretnego pacjenta zgodnie z treścią 

skierowania, która staje się wiążąca dla Lekarza i Laboratorium po potwierdzeniu jej przyjęcia przez 

Laboratorium, o czym Laboratorium informuje Lekarza niezwłocznie potwierdzając drogą mailową 

przyjęcie zamówienia do realizacji. 
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4. Po wykonaniu badania Laboratorium przesyła Lekarzowi fakturę drogą elektroniczną na wskazany 

przez niego adres zgodnie z poniesioną opłatą. 

5. Strony zobowiązują się do poufności w zakresie niniejszego regulaminu oraz warunków finansowych. 

6. Lekarz jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych danych pacjenta, którego kieruje na 

badanie pod rygorem zwolnienia Laboratorium z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, w 

tym  niedostarczenia lub opóźnionego dostarczenia wyników badań. 

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, np. w wyniku awarii urządzenia, 

umowa pomiędzy Lekarzem a Laboratorium nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności 

dotyczące tego zamówienia zostaną niezwłocznie zwrócone Lekarzowi. 

8. Cena sprzedaży obejmuje cenę za zamówione badania wyszczególnione na stronie wraz z 

nieodpłatnym dostarczeniem wyników badań.  

9. Laboratorium zastrzega sobie prawo do czasowego zwieszenia sprzedaży, wyłączenia niektórych 

funkcji, zawieszenia działania spowodowanego pracami modernizacyjnymi, awariami oraz czynnikami 

niezależnymi od Laboratorium. 

9. Każde opłacone przez Lekarza badanie TK stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga akceptacji 

regulaminu.  

10. Modyfikacje zamówienia może być dokonywana przez Lekarza odnośnie wszelkich danych w zakładce 

„Twoje konto” do momentu dokonania płatności poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w zakładce 

„Twoje konto” albo zgłaszając ją do Laboratorium. Rezygnacja z badania po jego opłaceniu nie jest 

możliwe.  

7. Formy płatności 

1. Wszystkie zamówienia złożone w Laboratorium opłacane są z góry przed ich wykonaniem w pełnej 

wysokości za pośrednictwem portalu realizującego płatności Przelewy24.pl - płatności – po 

potwierdzeniu dokonania płatności, przy czym Laboratorium w przypadku nie spełnienia warunków 

zamówienia przez Lekarza, ma prawo do anulowania zamówienia i zwolnienia Laboratorium z jego 

realizacji. 

8. Wykonanie badań 

1. Wykonanie badań przez Laboratorium odbywa się niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta pod 

warunkiem prawidłowo opłaconego zamówienia wraz ze skierowaniem obejmującym prawidłowe 

dane pacjenta oraz ich potwierdzeniem przed wykonaniem badania.  Laboratorium jest czynne od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 oraz w sobotę od 9 do 15.  

2. Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel Laboratorium – techników 

elektroradiologów. 

3. Laboratorium zobowiązane jest do dostarczenia wyników badań bez wad. 

4. Dostarczenie wyników badania odbywa się pod wskazany przez Lekarza adres poczty elektronicznej 

oraz przekazywane jest na płycie CD. 

5. Do wykonania badania i odbioru wyników konieczne jest potwierdzenie danych osobowych pacjenta w 

tym numeru PESEL z danymi przekazanymi przez Lekarza w treści skierowania o czym Lekarz 

zobowiązany jest powiadomić pacjenta w momencie wypisywania skierowania na badanie. 

6. Laboratorium przekazuje wyniki badania na adres e-mail Lekarza oraz pacjentowi na płycie CD 

7. W związku z realizacją zamówienia Laboratorium może przesyłać do Lekarza prośbę o wypełnienie 

ankiety i oceny realizacji zamówienia. 

9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi 
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1. W przypadku wystąpienia wady badania Lekarz może reklamować wyniki na podstawie uregulowanej 

w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 

2. Laboratorium jest odpowiedzialne wobec Lekarza za wady fizyczne, w tym niezgodności sprzedanego 

produktu z umową, lub prawne (rękojmia). Laboratorium odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 

fizyczna zostanie zgłoszona Laboratorium przez Lekarza w ciągu 7 dni roboczych od dnia wykonania 

badania. Nie wyłącza to ani nie ogranicza uprawnień Lekarza jako Klienta, nabywającego produkty jako 

Konsument, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 

576 Kodeksu cywilnego. 

3. Korzystanie z prawa do reklamacji z tytułu rękojmi, wymaga od Lekarza zgłoszenia reklamowanego 

badania do Laboratorium w ciągu 7 dni roboczych w formie pisemnej zawierającą jej przyczynę oraz 

treść żądania, a Laboratorium niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych powiadomi 

Lekarza o swojej decyzji. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Lekarz może żądać: 

a. obniżenia ceny 

b. usunięcia wady  

c. ponownego wykonania badania 

d. zwrotu zapłaconej ceny i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy  

 
4. W odniesieniu do Lekarza jako Klienta niebędącego Konsumentem w rozumieniu prawa, a więc 

nabywającego badanie w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub 

gospodarczą, maksymalny dopuszczalny przez prawo zakres odpowiedzialności Laboratorium za 

wyrządzone szkody z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do jednego roku od 

wydania wyników badania Lekarzowi jako Kupującemu oraz ceny jego zakupu w Laboratorium. 

Laboratorium może wedle swojego uznania zrealizować reklamację takiego Klienta poprzez ponowne 

wykonanie badania, albo odstąpienie od umowy za zwrotem Lekarzowi ceny zapłaconej za to badanie, 

a w pozostałym zakresie wszelką odpowiedzialność wyłączając. 

10. Warunki gwarancji 

1. Produkty sprzedawane przez Laboratorium mogą być objęte gwarancją, na warunkach zamieszczonych 

w karcie gwarancyjnej. Gwarancja którą objęty jest sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy 

1. Lekarz może zrezygnować z zamówienia wyłącznie przed jego zapłatą, które jest jednoznaczne z 

udzieleniem zlecenia na wykonanie badania. Rezygnacja z zamówienia może się odbyć poprzez: 

a. kontakt z Laboratorium 

b. anulowanie zamówienia na stronie Laboratorium przed jego opłaceniem 

 

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży każdego produktu zakupionego w Laboratorium w 

ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z 

wyłączeniem przyczyn opisanych w punkcie następnym poniżej. 

3. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od 

umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli 

przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany 

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 

odstąpienia od umowy. 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, albo od objęcia w 

posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w zamówieniu wielu rzeczy dostarczanych osobno. 

5. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien dostarczyć do 

Laboratorium stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Może skorzystać z 

formularza na stronie Laboratorium, albo z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, 

stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania 
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terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o wykonaniu 

przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Laboratorium zwróci Konsumentowi uiszczoną przez 

niego cenę. Laboratorium informuje, że w zakresie korzystania przez Klientów z uprawnienia do 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszty zwrotu produktu ponosi Klient. Laboratorium nie 

jest również zobowiązane do zwrotu Konsumentowi dodatkowych nakładów za dostarczenie 

produktów wedle wybranej przez niego opcji.  

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż 

Konsument. 

12. Zwrot należności Klientom 

1. Laboratorium dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w 

przypadku: 

a. anulowania zamówienia opłaconego z góry, ale wyłącznie przed jego realizacją 

b. uznania reklamacji i braku możliwości ponownego wykonania badania, usunięcia wady produktu 

lub obniżenia ceny 

c. nieprzyjęcia oferty Lekarza dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu, Laboratorium zwraca 

Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

3. Laboratorium dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty i miejsca, z 

jakiego korzystał Klient. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu Klientowi środków za transakcję dokonaną kartą 

płatniczą, Laboratorium dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej 

Kupującego. 

13. Dane osobowe 

1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe podawane przez Klientów w Laboratorium na każdym etapie 

korzystania ze Laboratorium, przetwarzane są przez Vivadental Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 48, 80-

210 Gdańsk, która zarazem jest administratorem danych. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na 

podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych przez Laboratorium znajdują się na stronie internetowej Laboratorium 

poświęconej polityce prywatności. 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania 

zakupów oraz korzystania z usług świadczonych przez Laboratorium drogą elektroniczną, które 

wymagają podania danych osobowych. Laboratorium przetwarza dane osobowe w celu świadczenia 

usług drogą elektroniczną, zawierania z Lekarzem i wykonywania umów sprzedaży produktów 

zamówionych przez Lekarza w Laboratorium.  

3. Lekarz ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 

Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu w zakładce „Twoje konto” lub 

poprzez zgłoszenie do Laboratorium. 

4. Lekarz podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 

5. Lekarz przekazuje Laboratorium dane osobowe pacjenta, któremu udziela skierowania na badanie TK, 

za jego zgodą.  

14. Reklamacje 
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1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Laboratorium lub usług świadczonych 

drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Laboratorium pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem 

poczty elektronicznej kontak@vivadental.tk  z podaniem danych osobowych, adresowych, przyczyny 

oraz żądania. 

2. Składanie reklamacji przez Lekarza jest dobrowolne, a ich rozpatrywanie przez Laboratorium odbywa 

się na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa w terminie do 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia. 

15. Postanowienia końcowe 

1. Laboratorium nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, chyba, że 

przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawach spornych w 

Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl); w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 

Handlowej : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; na Internetowej platformie 

ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/; w Federacji Konsumentów oraz Stowarzyszeniu 

Konsumentów Polskich. 

3. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Laboratorium. 

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją 

produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu w odniesieniu do koloru, 

kształtu, wymiarów, etc. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia 

od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu. 

5. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Laboratorium, jego witryna i wszelkie treści zamieszczone na jego stronach internetowych albo na 

jakichkolwiek forach lub nośnikach, w szczególności informacyjnych lub reklamowych, jak też forma 

wyrażenia takich treści, są przedmiotem wyłącznych praw przysługujących Vivadental Spółka z o.o. 

albo osobom trzecim i podlegających ochronie prawnej. Owe treści i formy zostały przy tym 

zindywidualizowane w sposób identyfikujący spółkę Vivadental i jej przedsiębiorstwo. W związku z 

powyższym, kopiowanie albo jakiekolwiek inne przetwarzanie lub wykorzystywanie tych treści albo 

form, albo treści lub form rodzących do nich podobieństwo, może skutkować odpowiedzialnością 

prawną, w szczególności opartą na przepisach Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, 

przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 

j.t. z późn. zm.) albo też przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. z późn. zm.). Zabronione jest dostarczanie przez Klientów na 

strony Laboratorium treści naruszających prawo, dobre obyczaje, albo prawa osób trzecich, działania 

ingerujące w funkcjonowanie Laboratorium, jego zawartość oraz elementy techniczne, rozsyłanie 

spamu oraz prowadzenie w nim jakiejkolwiek działalności. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone 

na stronie Laboratorium mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa. 

7. Laboratorium może zmienić regulamin Konta jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności 

zmian w zakresie warunków technicznych, procesu zamawiania i zawierania umów, danych 

teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, adresów, poprawy jakości, funkcjonalności oraz 

bezpieczeństwa świadczonej usługi, a także zmian przepisów prawnych regulujących działalność 

Laboratorium. Zmiana taka będzie oznajmiana Lekarzowi z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej na wskazany adres e-mail. W przypadku braku 

akceptacji Lekarz może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta przesyłając stosowne zawiadomienie 

na adres poczty elektronicznej Laboratorium, w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że zmieniony 

Regulamin jest wiążący dla Lekarza. Zmieniony Regulamin nie będzie miał wpływu na zamówienia 

opłacone przed jego wprowadzeniem. 
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8. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, a także w celach statystycznych, Laboratorium korzysta z 

informacji zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta – pliki cookies, które są odczytywane przy 

każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, 

której ustawienia umożliwiają zapisywanie plików cookies na jego urządzeniu, oznacza zgodę Klienta 

na zapisywanie plików cookies na tym urządzeniu. Klient może w każdym czasie określić warunki 

dostępu Laboratorium do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki, zmieniając jej 

ustawienia w sposób wykluczający akceptację takich plików. Wyłączenie funkcji akceptacji plików 

cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Więcej informacji na ten temat 

znajduje się w polityce prywatności. 


