
Regulamin korzystania z systemu e-rejestracji 

Szpitala Skawina Sp. z o.o.  

 
Niezależnie od możliwości rejestracji do poradni specjalistycznych na podstawie 

zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej, Szpital 

Skawina Sp. z o.o. – zwany dalej: Szpital Skawina, udostępnia pacjentom dodatkową 

możliwość zarejestrowania się do Poradni Specjalistycznych drogą elektroniczną. 

 

1. W celu dokonania rejestracji drogą elektroniczną należy wypełnić formularz, 

zamieszczony na stronie https://szpitalskawina.pl/ w zakładce e-rejestracja, w 

którym podać należy następujące dane: 

1) imię i nazwisko pacjenta; 

2) adres  a-mail; 

3) numer telefonu kontaktowego; 

4) nazwę Poradni; 

oraz zaakceptować regulamin korzystania z e-rejestracji Szpitala Skawina Sp. z 

o.o. i politykę prywatności Szpitala Skawina Sp. z o.o. 

 

Niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej rejestracji jest zaznaczenie pól 

oznaczonych znakiem*. 

 

1. Na podany przez pacjenta adres e-mail, zostanie wysłany w następny dzień 

roboczy mail zwrotny z informacją o terminie wizyty w Poradni i dacie dokonania 

wpisu na listę oczekujących. 

2. Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia kolejek oczekujących. 

Podczas rejestracji pacjenci nie mają wpływu na ostateczny wybór dnia i godziny 

wizyty, jednakże przy rejestracji będziemy się starali uwzględnić ich oczekiwania. 

3. Przy pierwszorazowej wizycie w Poradni, pacjent zgłasza się do rejestracji celem 

założenia kartoteki.  

4. Otrzymana drogą elektroniczną odpowiedź jest równoznaczna z 

zarejestrowaniem pacjenta. 

5. W przypadku rezygnacji z umówionego terminu należy go wcześniej odwołać 

drogą elektroniczną e-mail lub telefonicznie. Odwołując termin można 

równocześnie zapisać się na inny. 

6. Szpital Skawina zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

https://szpitalskawina.pl/


przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

ustawy dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7. Pacjent korzystając z systemu e-rejestracji jednocześnie oświadcza, że zapoznał 

się z klauzulą informacyjną dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych 

https://www.szpitalskawina.pl/wp-content/uploads/2020/12/Klauzule-RODO.pdf.  

8. Szpital Skawina nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do 

systemu e-rejestracji wynikający z przyczyn od niego nie zależnych, ani za 

jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające z przerwy w 

funkcjonowaniu systemu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub 

czynnikami od niego niezależnymi. 

9. Korzystanie z systemu e-rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

https://www.szpitalskawina.pl/wp-content/uploads/2020/12/Klauzule-RODO.pdf

