Regulamin korzystania z platformy www.oil.lodz.pl przez Użytkowników
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z serwisu internetowego www.oil.lodz.pl
2. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Właścicielem i operatorem serwisu, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Okręgowa
Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Czerwona 3; 93-005 Łódź), NIP 725-10-51-139, zwana dalej: OIL w
Łodzi.
4. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.oil.lodz.pl, system łączący Lekarzy oraz
Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci
Internet w domenie https://oil.lodz.pl;
Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która posiada prawo wykonywania zawodu
lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Polski, członka OIL w Łodzi;
Konto – należy przez to rozumieć przestrzeń w Serwisie Internetowym , gdzie przechowywane są wyłącznie dane
osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika przy Rejestracji oraz przy korzystaniu z Konta, z
zastrzeżeniem, że do ochrony danych osobowych stosuje się postanowienia Polityki bezpieczeństwa;
Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki
korzystania z Serwisie Internetowym, prawa i obowiązki Użytkowników, a także związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady określające zakres
odpowiedzialności OIL w Łodzi z tytułu świadczenia usług;
Rejestracja – należy przez to rozumieć proces założenia Konta przez Użytkownika w serwisie www.oil.lodz.pl;
Usługa – należy przez to rozumieć zapewnienie dostępu do serwisu Użytkownikom, na zasadach niniejszego
Regulaminu, za pomocą której OIL w Łodzi może oferować szkolenia, zatrudnienie lub współpracę Użytkownikom,
mając wgląd do Statystyk i poszczególnych Profili Użytkowników, po spełnieniu warunków określonych w
Regulaminie;
Statystyki – dane przedstawione w postaci zanonimizowanych raportów, które Serwis Internetowy może generować
i gromadzić podczas korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika i OIL w Łodzi.

II. ZAKRES USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zakłada Konto w Serwisie Internetowym lub loguje się przy pomocy profilu zaufanego.
2. Po założeniu Konta Użytkownik może przeglądać Oferty wyselekcjonowane dla danego Użytkownika na
podstawie danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji.
3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
4. Użytkownik ma bezpłatny dostęp do informacji, w szczególności szkoleń oraz ofert pracy.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego tylko w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu
Internetowego, w szczególności nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać
zabezpieczeń, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Serwis Internetowy powodując jej
uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
6. Użytkownik nie może udzielać dostępu do pracę Serwisu Internetowego osobom trzecim. Za poufność i
bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania OIL w Łodzi o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
7. Użytkownik nie może umieszczań w Serwisie Internetowym treści bezprawnych, w szczególności treści
nieprzyzwoitych, obraźliwych, obscenicznych, ksenofobicznych, rasistowskich i godzących w zasady współżycia
społecznego i dobre obyczaje.
III. REALIZACJA USŁUGI
1. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego,
b. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych,
c. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego,
które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu Internetowego,
d. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego lub ich
działalnością w nim, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem
danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, podaniem danych i informacji nieprawdziwych,
niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
e. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
f. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
g. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem Konta.
2. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku
naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności:
a. podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji zamieszczonych w Platformie;
b. zamieszczania przez Użytkownika treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, obscenicznych, ksenofobicznych,
rasistowskich i godzących w zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
IV. REKLAMACJE
1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego, a także nieuzasadnione zablokowanie Konta Użytkownika
mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez stosowne zawiadomienie OIL w Łodzi.
2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuo@oil.lodz.pl.

3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych
lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych
przez OIL w Łodzi, OIL w Łodzi zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji. O nowym
terminie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie.
4. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub
wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone
przez Użytkownika w terminie 14 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi OIL w Łodzi jest uprawniona do
pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Decyzja Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
V. WARUNKI TECHNICZNE
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego:
a. przeglądarka internetowa (Microsoft Edge od wersji 42; Mozilla Firefox od wersji 59; Google Chrome
od wersji 66; Safari od wersji 11) z dostępem do Internetu;
b. włączona obsługa języka Javascript wraz z zainstalowaną wtyczką, akceptującą p
̨ liki typu „cookies”;
c. posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej w celu odzyskiwania hasła.
VI. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne
usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone
pisemnie na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź bądź mailowo na adres:
biuro@oil.lodz.pl.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto
Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa,
sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Usługodawcy,
c. umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Usługodawcy,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje
taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakładając Konto, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do
jego przestrzegania.
2. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w
postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.oil.lodz.pl/regulamin.

3. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
4. Użytkownik zostanie zawiadomiony o każdej zmianie Regulaminu. W terminie 14 dni od daty otrzymania zmian
Regulaminu Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta. W przypadku,
gdy Użytkownik nie wystąpi o usunięcie Konta, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
5. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zastrzega, że Serwis Internetowy teksty oraz elementy graficzne mogą stanowić
przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
6. Integralnym elementem niniejszego regulaminu jest Załącznik nr 1 – Polityka prywatności.

