
Regulamin korzystania z systemu rejestracji internetowej 

Centrum Medyczne AD-Med. 

 

1. System rejestracji internetowej służy do samodzielnego umówienia porady medycznej w Centrum 

Medycznym AD-Med i przeznaczony jest dla pacjentów, którzy posiadają aktywną deklarację wyboru 

lekarza POZ w przychodni Centrum przy ul. Syrokomli 1 albo przy ul. Kamiennogórskiej 10 

we Wrocławiu. 

2. Do logowania służy login, którym jest numer PESEL oraz hasło, które można uzyskać w rejestracji 

Centrum. Hasło może otrzymać tylko pacjent lub opiekun osoby nie posiadającej pełnej zdolności do 

czynności prawnych (dziecko, osoba ubezwłasnowolniona). 

3. Przed wydaniem hasła dostępu pacjent powinien zaktualizować swoje dane kontaktowe, 

w szczególności numer telefonu i adres e-mail. 

4. Pacjent powinien korzystać ze sprzętu oraz oprogramowania odpowiedniego do obsługi systemu 

rejestracji internetowej. 

5. Pacjent może samodzielnie zmienić hasło po zalogowaniu. W przypadku zapomnienia hasła, 

konieczny jest kontakt z Centrum w celu wygenerowania nowego hasła. 

6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Centrum nie odpowiada za skutki 

udostępnienia hasła osobom niepowołanym. 

7. Po zalogowaniu do systemu rejestracji internetowej, pacjent ma możliwość rejestracji na poradę lub 

przeglądanie wcześniej zaplanowanych porad, włącznie z możliwością ich odwołania. 

8. Pacjent ma prawo zarejestrować się na jedną poradę danego typu do czasu jej odbycia. Jeżeli 

pacjent nie może uczestniczyć w poradzie, powinien zmienić jej termin albo ją odwołać w czasie nie 

późniejszym niż sześć godzin przed planową godziną rozpoczęcia porady. 

9. Pacjent, który nie uczestniczy w umówionych przez siebie poradach, może zostać pozbawiony 

możliwości rejestracji przez system rejestracji internetowej. Aby odblokować dostęp, należy zgłosić się 

do rejestracji Centrum. 

10. Z systemu rejestracji internetowej należy korzystać w sposób zgodny z obowiązującym prawem, 

w szczególności prawem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz niniejszym regulaminem. 

11. Każdorazowe korzystanie z systemu rejestracji internetowej wymaga akceptacji niniejszego 

regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. 

12. Dane osobowe będą przetwarzane w taki sam sposób, jak podczas rejestracji telefonicznej lub 

osobistej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Centrum. 

 

Dane kontaktowe: 

 

Przychodnia dla rodziny, ul. Syrokomli 1 

tel. +48 71 325 67 60 

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl 

 

Przychodnia dla rodziny, ul. Kamiennogórska 10 

tel. +48 696 787 647 

e-mail: kamiennogorska@admed-poz.pl 


