
 
 
 

 

UMOWA 
 

§ 1 Przedmiot Umowy 

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania  

oraz funkcjonowania platformy do interpretacji 

badań nietolerancji pokarmowej ASSISTANT ™, 

dostępnej na stronie www.asystent.cambridge-

diagnostics.pl, a także prawa i obowiązki 

Użytkowników oraz obowiązki i zakres 

odpowiedzialności Administratora.  

§ 2 Słowniczek 

Użyte w niniejszym dokumencie terminy 

oznaczają:  

Administrator – Cambridge Diagnostisc (Polska) 

s.c. z siedzibą w Warszawie, z adresem  

ul. Walecznych 56 lok. 2, 03-926 Warszawa,  

NIP 525-245-78-71 i REGON 141880026, tj. 

podmiot udostępniający platformę ASSISTANT ™; 

ASSISTANT ™ – platforma internetowa 

umożliwiająca Użytkownikom generowanie 

interpretacji i opisu do wyników badań w kierunku 

pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG; 

Dokument – interpretacja i opis wyniku badania  

w kierunku Nietolerancji Pokarmowej danego 

Pacjenta wygenerowany przez platformę 

ASSISTANT ™ i wyedytowany przez 

Użytkownika; 

Hasło – stworzone przez Administratora (losowo 

dobierane), ciąg 8 znaków – cyfr, małych i dużych 

liter, używany do zabezpieczenia dostępu do 

platformy ASSISTANT ™; 

Login – indywidualny i niepowtarzalny, będący  

e-mailem Użytkownika, wykorzystywany przy 

korzystaniu z platformy ASSISTANT ™; 

Umowa – niniejszy dokument; 

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu  
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 Kodeksu cywilnego korzystający  

z platformy ASSISTANT ™. 

§ 3 Wymagania techniczne 

Do korzystania z ASSISTANT ™ koniecznym  

jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci 

Internet oraz aplikacji służącej do przeglądania 

zawartości sieci Internet (przeglądarka). 

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić  

we własnym zakresie powyższe urządzenie  

oraz konieczne oprogramowanie. 

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie Umowy 

Umowa o korzystaniu z platformy ASSISTANT ™ 

zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie 

podpisania Umowy przez Użytkownika,  

a rozwiązanie Umowy nastąpi w momencie 

zgłoszenia  takiej potrzeby przez Użytkownika do 

Administratora. 

§ 5 Korzystanie z platformy ASSISTANT ™ 

W celu korzystania z platformy ASSISTANT ™ 

Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej 

pod adresem https://www.cambridge-diagnostisc.pl, 

w zakładce Profesjonaliści (widocznej u góry 

strony), przechodzi poprzez button ASSISTANT ™ 

do Strony Głównej platformy. Następnie 

Użytkownik wpisuje swój unikalny Login  

i Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych  

czynności umożliwia korzystanie z platformy  

ASSISTANT ™. 

Warunkiem koniecznym do użyczenia przez 

Administratora platformy ASSISTANT ™ jest 

zaakceptowanie i podpisanie Umowy. 

§ 6 Funkcjonalność platformy ASSISTANT ™ 

Użytkownik za pomocą platformy ASSISTANT ™: 

 tworzy Dokument stanowiący indywidualną 

interpretację i opis wyników badania w kierunku 

pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG  

(po wcześniejszym uzupełnieniu niezbędnych 

danych i wyników badania); 

 kontroluje treść Dokumentu poprzez Okno 

Edycji, w którym dostosowuje treści do potrzeb 

Pacjenta; 

 może zapisać Dokument na dysku komputera, 

wydrukować, wysłać e-mailem lub za 

pośrednictwem poczty do Pacjenta. 

Możliwości opisane powyżej dostępne są jedynie 

dla Użytkowników, którzy: 

 są aktywnymi zawodowo dietetykami, 

żywieniowcami lub lekarzami; 

 korzystają z diagnostyki oferowanej przez 

Cambridge Diagnostics minimum pół roku; 

 odbyli minimum jedno szkolenie z zakresu 

„Immunodiagnostyki Nietolerancji Pokarmowej” 

oraz „Interpretacji Nietolerancji Pokarmowej  

i Praktycznego Zastosowania Diety 

Eliminacyjnej”; 

 prowadzą przychodnię, poradnię, praktykę 

dietetyczną lub lekarską. 

§ 7 Obowiązki Użytkownika 

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania  

z platformy zgodnie z rzetelną wiedzą medyczną  

i etyczną oraz do modyfikowania Dokumentu 

według potrzeb Pacjenta, tj. jednostek 

chorobowych, przewlekłych objawów oraz innych 

badań diagnostycznych, adekwatnie do dostępnej 

wiedzy. 

Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność za treści zamieszczone  

w Dokumencie i proponowaną dietoterapię. 



 
 
 

 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania  

z platformy ASSISTANT ™ w sposób zgodny  

z Umową z poszanowaniem własności 

intelektualnej Administratora. Tym samym 

zabronione jest, aby Użytkownik wykorzystywał 

treści platformy w innych celach niż określa 

Administrator. 

Korzystanie z platformy ASSISTANT ™ więcej 

niż jednej osoby jest niemożliwe. Użytkownik dla 

wygody korzystania z platformy powinien 

zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp 

do niej.  

W przypadku, gdy Użytkownik utraci dane, 

możliwe jest wygenerowanie nowego Hasła dla 

danego Loginu za pośrednictwem Administratora. 

Tym samym Użytkownik traci dostęp do platformy 

pod starym Hasłem. 

Administratorowi względem Użytkownika 

przysługuje prawo do zawieszenia bądź 

pozbawienia dostępu do platformy ASSISTANT ™ 

w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw 

postanowieniom Umowy lub jego działania mogą 

zagrozić bezpieczeństwu własności intelektualnej 

Administratora. 

§ 8 Odpowiedzialność Administratora 

Platforma ASSISTANT ™ stanowi jedynie 

wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika usług 

medyczno-dietycznych i tym samym Administrator 

nie ponosi odpowiedzialności związanej  

z prowadzoną przez Użytkownika działalnością. 

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego 

zaprzestania działania platformy w przypadku 

awarii bądź modernizacji technicznej. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności  

za zalecenia dietetyczne, rzetelność i zawartość 

merytoryczną Dokumentu. 

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności  

za korzystanie z platformy ASSISTANT ™  

w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy. 

§ 9 Postępowanie w przypadku awarii 

technicznych 

Wszelkie awarie techniczne i uwagi prosimy 

zgłaszać na adres info@cambridge-diagnostics.pl 

pod rygorem ich nieuwzględnienia.  

Zgłoszenie błędu technicznego lub uwagi winno 

zawierać szczegółowy opis zdarzenia oraz adres  

e-mail Użytkownika.  

Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia 

zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania. 

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej 

Wybór i układ treści udostępnianych w platformie 

ASSISTANT ™ stanowią utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim  

i prawach pokrewnych i jako takie korzystają  

z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. 

Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również 

wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne 

elementy takie jak m.in. teksty i grafiki 

umieszczone w platformie ASSISTANT ™. 

Korzystanie z platformy ASSISTANT ™ przez 

Użytkownika nie oznacza nabycia przez niego 

jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych  

i udostępnionych treści. 

Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie 

platformy ASSISTANT ™ w całości lub części  

a także modyfikowanie czy wykorzystywanie  

w sposób inny niż określony w Umowie, bez 

uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 11 Polityka prywatności 

W ramach użyczania platformy ASSISTANT ™ 

Administrator bądź podmioty przez niego 

upoważnione są uprawnione do zbierania  

i przetwarzania danych niezbędnych do korzystania  

z ASSISTANT ™, niebędących jednak danymi 

osobowymi. 

Administrator oświadcza, że używa mechanizmu 

cookies, który poprzez zapisywanie krótkich 

informacji tekstowych na komputerze Użytkownika 

pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia 

korzystania z platformy, gdyż akceptowanie plików 

cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do 

niej dostęp. Każda osoba odwiedzająca serwis może 

poprzez modyfikację ustawień przeglądarki 

internetowej uniemożliwić zapisywanie plików 

cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane 

pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce 

zapisywania na komputerze plików cookies oznacza 

jednocześnie wyrażenie zgody na takie 

zapisywanie. Administrator zapewnia, że 

zapisywanie na komputerze Użytkownika plików 

cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych  

w jego komputerze czy oprogramowaniu. 

Administrator zastrzega sobie prawo do 

sporządzania statystyk charakteryzujących 

populację Użytkowników w celu prowadzenia 

wewnętrznych statystyk. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

Treść Umowy jest dostępna w Panelu Głównym 

platformy ASSISTANT ™ i może zostać w każdym 

momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana. 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany 

warunków Umowy. 

Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują  

w terminie 7 dni od dnia udostępnienia Umowy  

w nowym brzmieniu. 

Umowa wchodzi w życie z dniem 1.08.2013 r. 


