
Regulamin 

eRejestracji Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. 

1. Informacje ogólne 

1) Pacjent ma prawo do korzystania z systemu eRejestracji z usługi rejestracji 

elektronicznej do wybranych poradni/pracowni Miejskiego Centrum 

Medycznego Sp. z o. o.  

2) Regulamin nie obowiązuje pacjentów rejestrujących się osobiście, 

telefonicznie  lub za pośrednictwem osób trzecich.  

3) eRejestracja udostępniona jest w zakresie: 

a. wizyty recepturowej, do POZ. 

2. Korzystanie z eRejestracji  

1) System eRejestracji znajduje się na stronnie www.mcm-

libiaz.pl/strefapacjenta/erejestracja. 

2) Aby zalogować się systemu eRejestracji należy utworzyć konto poprzez 

kliknięcie w okno UTWÓRZ KONTO, a następnie prawidłowo wypełnić 

wszystkie wymagane pola w formularzu aktywacyjnym. 

3) Po wyświetleniu się informacji, iż konto zostało pomyślnie utworzone na 

podany w w/w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem 

aktywacyjnym. Poprzez kliknięcie w link konto zostanie aktywowane i 

użytkownik będzie w stanie się zalogować do systemu eRejestracji (aktywacja 

kont odbywa się w każdy dzień roboczy po godzinie 12:00). 

4) W przypadku potrzeby utworzenia konta osobie, której nie nadano jeszcze 

numeru PESEL lub osobie, która nie skończyła 16 roku życia, należy 

skorzystać z opcji założenia subkonta. Opcja ta jest dostępna dla osoby 

posiadającej konto do systemu eRejestracji.  

5) Dostęp do systemu eRejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony. 

6) Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do trwałego 

zablokowania konta w systemie eRejestracji w przypadku, gdy: 

a. Użytkownik nie przestrzega Regulaminu, 

7) Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramów pracy poradni o czym użytkownik zostanie powiadomiony. 

8) Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o . o. zastrzega sobie prawo do zmiany 

zapisów Regulaminu. 

9) W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu użytkownik zobowiązuje 

się do złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie korzystania z systemu 

eRejestracji. 

3. Zakres działania systemu eRejestracji 

1) Rezerwacja wizyty możliwa jest tylko dla użytkownika zalogowanego. 

2) Korzystanie z systemu eRejstracja umożliwia: 

a. Złożenia zapotrzebowania na leki stałe. 

3) Po dokonaniu rezerwacji bądź odwołaniu wizyty będzie przesłany e-maila                

z potwierdzeniem w/w czynności.  

4) Za pośrednictwem systemu eRejestracji istnieje możliwość rezerwacji tylko                   

i wyłącznie jednej wizyty do wybranej poradni, a kolejną dopiero po 

zrealizowaniu poprzedniej.    

4. Obowiązki użytkownika 

1) Użytkownik, który nie otrzymał potwierdzenia rezerwacji w ciągu 24 godzin 

drogą elektroniczną zobowiązany jest skontaktować się z Rejestracją.   
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5. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

1) Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia loginu i hasła przed wglądem 

osób trzecich. 

2) Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych 

informacji wprowadzonych przez użytkownika do eRejestracji niepowołanej 

osobie, jeżeli użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.  

3) Administrator serwisu nie udostępnia innym podmiotom informacji 

stanowiących dane osobowe, a także innych informacji chronionych 

przepisami prawa, które znajdują się w systemie eRejestracji w tym adresów 

e-mail pozyskanych w procesie rejestracji Użytkownika.   

6. Ograniczenie odpowiedzialności  

1) Administrator dołożył wszelkich starań, aby zapewnić eRejestracji jak 

najwyższą jakość. 

2) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do 

eRejestracji wynikające z przyczyn niezależnych od niego oraz wywołanych 

koniecznością konserwacji systemu.  

7. Informacje techniczne 

1) Do prawidłowego działania systemu eRejestracji niezbędne jest posiadanie 

nowoczesnej przeglądarki internetowej. System eRejestracja wymaga, aby 

przeglądarka internetowa posiadała włączoną obsługę plików cookies 

(ciasteczek) oraz skryptów JavaScript.  

2) Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we 

własnym zakresie.  

3) Zastrzega się możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu 

systemu eRejestracji. Częstotliwość przerw technicznych oraz czas ich trwania 

uzależniony jest od potrzeb technicznych.  

4) Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia systemu eRejestracja lub 

usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia.  

5) Pełna instrukcja użytkownika eRejestracji dostępna jest na stronie www.mcm-

libiaz.pl/strefapacjenta/erejestracja.  
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