Згода з умовами надання послуг, на обробку персональних даних і на
надання інформації, що становить лікарську таємницю
(надалі «Згода»)
Перед тим, як користуватися Сайтом labresults.pro (надалі «Сайт»), ми просимо
Вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі.
1. Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомитись з усіма пунктами цієї Згоди перед
використанням Сайту.
2. Якщо Ви не погоджуєтеся із викладеними у Згоді умовами, Ви не повинні
користуватись Сайтом і при можливості його покинути.
3. Продовжуючи перегляд Сайту, користування сервісами сайту – Ви безумовно,
свідомо та поінформовано приймаєте всі пункти цієї Згоди, що підтверджується
натисканням активної кнопки «Я приймаю умови».
4. Якщо Ви продовжуєте користування Сайтом, Ви погоджуєтеся із наступними
обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Сайту:
4.1 Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною
правоздатністю і дієздатністю та маєте право вступати у договірні відносини
згідно умов Згоди.
4.2 Ви зобов’язуєтеся використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб,
не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов
Згоди та норм чинного законодавства.
4.3 Ви підтверджуєте, що вся інформація, надана Вами на цьому Сайті, у тому
числі інформація, вказана при реєстрації, є достовірною, точною, актуальною та
повною.
4.4 Ви зобов’язуєтеся своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані,
вказані у розділі «Мій кабінет».
4.5 Всі послуги, які Ви отримаєте на цьому Сайті не є медичними послугами. Вони
носять інформаційний характер (рекомендації) та не замінюють очну
консультацію лікаря.
4.6 Ви зобов’язуєтеся використовувати цей Сайт та послуги, доступні за
допомогою Сайту, лише для себе особисто або для інших осіб, від імені яких ви
маєте законне право діяти та набувати відповідних прав та обов’язків.
5. Метою обробки Ваших персональних даних є функціонування даного сервісу та
надання послуги виключно Вам або іншим особам, від імені яких ви маєте
законне право діяти. Персональні дані можуть бути використані з іншою метою,
якщо це є обов'язково відповідно до положень законодавства.
6. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода: Прізвище, Ім'я,
По-батькові, дані документа, що посвідчує особу, день, місяць і рік народження,
місце народження, громадянство, адреса електронної пошти, номер телефону,
інформація про факт звернення за допомогою, стан здоров'я особи, її

захворювання, медичний діагноз, встановлений в рамках очного звернення до
медичних установ і інші дані, отримані при його обстеженні та лікуванні, а також
будь-які інші дані, які можуть бути отримані в ході надання послуг.
7. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких дається згода: всі дії з
персональними даними необхідні для виконання умов цієї Згоди і використання
Сайту, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміни), витяг, використання, передачу (поширення,
надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних,
передачу (поширення) персональних даних.
8. Для надання послуг Ви даєте згоду на передачу інформації про себе і осіб,
законним представником яких Ви є і в інтересах яких Ви даєте цю згоду, що
становить лікарську таємницю (інформація про факт звернення Пацієнта або
Користувача за медичною допомогою, стан його здоров'я, його захворювання,
медичний діагноз, встановлений в рамках очного звернення до медичних установ
і інші дані, отримані при його обстеженні та лікуванні).
9. Ви даєте згоду на обробку інформації, що становить лікарську таємницю і згоду
на передачу та обробку своїх персональних даних та даних осіб, законним
представником яких Ви є і в інтересах яких Ви даєте цю згоду.
10. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сайтом та користувачем
підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У
випадку, якщо Сайт та користувач протягом 90 днів не зможуть дійти згоди зі
спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд до
компетентного суду за місцезнаходженням Адміністратора, згідно з
законодавством України.
11. Ви засвідчуєте свою згоду: на отримання від Сайту текстових повідомлень,
дзвінків, електронних листів, повідомлень на сайті, тощо виключно з метою
надання послуг.
12. Пункти цієї Згоди однакові для всіх користувачів.
13. Цю згоду дано безстроково на термін існування Сайту.
14. Внесення будь-яких змін до цієї Згоди здійснюється односторонньо
адміністрацією Сайту, шляхом розміщення на сайті нової редакції Згоди, при
цьому нові умови Згоди вступають в дію з моменту оприлюднення нової редакції
Згоди на Сайті.

