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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU 

 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego 
znajdującego się pod adresem URL www.kaszelmaznaczenie.pl, zwanego dalej „Serwisem”. 
2. Serwis został przygotowany i jest prowadzony przez Flywheel Public Relations S.C., ul. Rudnickiego 
3A, l.194, 01-858 Warszawa, jako serwis podnoszący świadomość i edukujący odbiorców w Polsce          
w obszarze diagnozowania symptomów, profilaktyki oraz leczenia raka płuc. 
3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: www.kaszelmaznaczenie.pl, e-mail: biuro@flywheel.pl 
4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) 
oraz zakres wykorzystania plików cookies znajdują się pod adresem URL 
https://www.kaszelmaznaczenie.pl/polityka-prywatnosci.pdf. 
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 
przystąpieniem do korzystania z Serwisu. 
6. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została 
zdolność do czynności prawnych. 
7. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej, za 
pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści. 
8. Do przeglądania treści zawartych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja. 
 

§ 2. Rodzaj i charakter świadczenia usług na Serwisie 
 
1. Serwis jest stroną internetową o charakterze informacyjnym i służy poszerzaniu świadomości i wiedzy 
Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniami onkologii, w szczególności w zakresie 
diagnozowania oraz profilaktyki raka płuc. Serwis ma na celu dostarczenie wiedzy osobom chorym, ich 
bliskim oraz wszystkim innym zainteresowanym szeroko rozumianą tematyką onkologiczną. 
2. Dla realizacji powyższych celów oraz na zasadach określonych w Regulaminie administrator Serwisu 
świadczy usługi udostępniania Użytkownikom informacji związanych z zagadnieniami onkologii, w 
szczególności w zakresie diagnozowania symptomów, profilaktyki oraz leczenia raka płuc („Usługi 
bezpłatne”). 
3. Serwis oraz administrator Serwisu nie prowadzą działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 
4. Treści dostępne w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią usługi lub czynności 
składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 
5. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią porady lekarskiej. W przypadku dolegliwości zdrowotnych 
bądź jakichkolwiek wątpliwości na tle zdrowotnym, należy zwrócić się do lekarza. 
6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie wyżej 
wymienionych treści informacyjnych, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe. 
7. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie internetowym informacje 
były ścisłe i w razie konieczności uzupełniane na bieżąco. Pomimo tego nie gwarantuje, że wszystkie 
informacje są kompletne i prawidłowe. Należy również pamiętać, iż ze względu na dynamikę rozwoju 

https://www.kaszelmaznaczenie.pl/polityka-prywatnosci.pdf


Flywheel PR&Digital s.c.  
ul. Chmielna 73  

00-801 Warszawa  
biuro@flywheel.pl  

badań w zakresie diagnozowania symptomów, profilaktyki oraz leczenia raka płuc, informacje podane 
tutaj mogą być już nieaktualne. 
 

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników 
 
1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług bezpłatnych określonych w § 2 nie wymaga rejestracji. 
2. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym 
obowiązujące prawo bądź przepisy Regulaminu. 
3. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz 
Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania 
techniczne: 

a. aktywne łącze internetowe, 
b. procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2 GB, 
c. system operacyjny co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
d. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java, 
e. Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 

5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną 
przeglądarkę o standardzie zbliżonym do wyżej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie 
innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami 
wymienionymi powyżej. 

4. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. 
5. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2, jest przedmiotem oddzielnej umowy 
licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą. 
 

§ 4. Prawa autorskie 
 
1. Jakiekolwiek przenoszenie, kopiowanie i publikowanie w części lub całości treści i własności serwisu 
poza serwisem, może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. 
2. Kopiowanie treści Serwisu lub wykorzystywanie ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem może 
skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych 
osób lub podmiotów związane z naruszeniem ich praw autorskich, za które administrator Serwisu nie 
ponosi odpowiedzialności. 
 

§ 5. Reklamacje 
 
1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami 
świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika. 
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@flywheel.pl, wpisując w 
temacie wiadomości „Reklamacja”. 
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności 
uzasadniające reklamację. 
4. Administrator ma prawo zwrócić się do Użytkownika celem uzupełnienia podanych przez niego 
informacji jeżeli okażą się one niepełne i uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji przez administratora. 
5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji 
zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej 
metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 
w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
2002 Nr 144 poz. 1204) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 
ze zm.). 



Flywheel PR&Digital s.c.  
ul. Chmielna 73  

00-801 Warszawa  
biuro@flywheel.pl  

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z 
postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. 
4. Wszelkie pytania należy kierować na adres: biuro@flywheel.pl 
 


