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UMOWA Z PACJENTKĄ NA ŚWIADCZENIE USŁUG I/LUB UDOSTĘPNIENIE ZESTAWU PREGNABIT Nr ……………………… 

Zawarta dnia ___________ w ______________ pomiędzy: 

1. Partnerem, oznaczonym w załączniku nr 1, 
oraz  

2. Medycznym Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 141-155,                      
KRS 0000624315, wpisanym do RPWDL 000000189393 (“Usługodawca”)   

oraz 
3. Pacjentką, oznaczoną w załączniku nr 1. 

 
Partner zobowiązuje się do: 

 Płatnego/bezpłatnego*  wykonania Badania przy użyciu Zestawu Pregnabit w dniu ………………………………………....; 

 Płatnego/bezpłatnego*   wykonania ……… Badań przy użyciu Zestawu Pregnabit w okresie od ………………..….. do ……………..; 

 Płatnego/bezpłatnego* udostępnienia Pacjentce Zestawu Pregnabit o nr seryjnym ……………………………………. na okres od 
………………………. do ……………………………, bez limitu/z limitem ………. Badań we wskazanym  okresie. 

 
1. Do niniejszej Umowy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla Pacjentki świadczenia usług drogą elektroniczną 

(„Regulamin”) oraz Ogólne Warunki Umowy („OWU”), dostępne na stronie internetowej www.telemedic24.pl/regulaminy-i-
umowy. 

2. Pacjentka otrzymuje w postaci elektronicznej (na podany w załączniku 1 adres e-mail) aktualną na dzień zwarcia Umowy wersję 
Regulaminu oraz OWU, o których mowa w pkt. 1. 

3. Pacjentka w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, o każdej porze dnia i nocy, 7 dni w tygodniu, może skorzystać z pomocy 
Medycznego Centrum Telemonitoringu (MCT), dzwoniąc na numer (71) 750 00 45.  

4. Oświadczenia Pacjentki: 

 Wyrażam zgodę na udzielanie przez Usługodawcę świadczeń zdrowotnych w postaci Usług, czyli mi.in. analizy Zapisów KTG, 
przesyłanych na Platformę Pregnabit, określonych w Umowie, Regulaminie, OWU. 

 Otrzymałam informację o korzystaniu z Usług i/lub Urządzenia w ramach Instruktażu, a Partner udzielił odpowiedzi na moje pytania 
oraz wyjaśnień, dotyczących korzystania z Usług i/lub Urządzenia. 

 Przed rozpoczęciem korzystania z Usług uzyskałam w sposób przystępny informację o moim stanie zdrowia, zasadach świadczenia 
Usług, wskazaniach i przeciwwskazaniach do korzystania z Urządzenia i/lub Usług oraz przed podpisaniem Umowy miałam czas i 
zapoznałam się z treścią Regulaminu i OWU a Partner, w przypadku odpłatnego charakteru Usług, Partner przedstawił mi Cennik i 
wyjaśnił moje wszystkie wątpliwości związane ze świadczeniem Usług i/lub korzystania z Urządzenia. 

 Zostałam poinformowana, że Usługi stanowią wsparcie i nie zastępują świadczeń udzielanych bezpośrednio przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą. 

 Zostałam poinformowana, że w razie pogorszenia się mojego stanu zdrowia powinnam zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 
zgłosić się bezpośrednio  do najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub położną. Wykonanie Badania lub oczekiwanie 
na Wynik nie może opóźniać podjęcia działań, o których mowa powyżej. 

 Spełniam warunki świadczenia Usług, określone w Umowie, Regulaminie i OWU oraz akceptuję treść Regulaminu oraz OWU. 

 Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych wskazanych w załączniku nr 1 oraz innych danych 
dotyczących mojego stanu zdrowia są Partner oraz Usługodawca, którzy przetwarzają dane w celu niezbędnym do realizacji 
Umowy oraz Usług w tym usług medycznych zgodnie z Regulaminem, Umową oraz OWU. Mam prawo dostępu do swoich danych 
i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację Umowy, co wynika w 
szczególności z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. 

 
________________________ __________________________ __________________________ 
W imieniu Usługodawcy W imieniu Partnera W imieniu Pacjentki 

*niepotrzebne skreślić 

Fakultatywna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach badawczo-rozwojowych: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w załączniku nr 1 oraz zebranych przez Urządzenie 
podczas korzystania z Usług przez Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50 - 248) przy ul. Krakowskiej 144-151, 
w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad Urządzeniem. Mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie uniemożliwia realizacji Umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane przez 
Nestmedic S.A. podmiotom trzecim. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Podpis Pacjentki 
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Załącznik  1 – Formularz danych Pacjentki 
Część I. Wypełnia Pacjentka 

Imię (imiona) Nazwisko (nazwiska) 

PESEL Data urodzenia 

Numer telefonu Adres e-mail 

Która ciąża Który poród 

Tydzień ciąży oraz dzień tygodnia ciąży Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 

 

 
Data i miejsce _____________________________________  Czytelny podpis Pacjentki _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Część II. Wypełnia podmiot leczniczy (Partner) 

Imię i nazwisko osoby wykonującej zawód medyczny 
podpisującej umowę oraz pieczęć lub nazwa podmiotu 
leczniczego 

UWAGI - Rozpoznanie dot. ciąży i ciężarnej (istotne pod 
względem analizy zapisów KTG) 

Stwierdzam brak przeciwwskazań do korzystania przez Pacjentkę z Badań. 

Data i miejsce _____________________________________  Czytelny podpis Partnera _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Załącznik Nr 2   PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ZESTAWU PREGNABIT O NR SERYJNYM………………………..1 

Potwierdzam odbiór zestawu Pregnabit od Partnera składającego się  z: 
 Urządzenie Pregnabit wraz z zestawem sond (FHR, TOCO, FMM) 

 pas (2 szt.) oraz rzepy do pasów i przedłużka 
 ładowarka wraz z jednym/dwoma rodzajami kabla (do Urządzenia Pregnabit oraz/lub opaski do pomiaru tętna matki) 
 opaska (O) lub klips (K) do pomiaru tętna matki 

 etui z paskiem na ramię 
 żel do badań KTG 
 chusteczki do dezynfekcji 

 Instrukcja Obsługi pełna 
 Instrukcja obrazkowa 

Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny Zestawu Pregnabit i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Potwierdzam przeprowadzenie Instruktażu i otrzymanie informacji dot. Usług oraz Urządzenia. 
Zobowiązuje się do zwrotu Zestawu Pregnabit w ciągu .............  dni od zakończenia umowy. 
 

Data ____________  Podpis Pacjentki  ______________________________ Podpis Partnera ________________________________ 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ZESTAWU PREGNABIT O NR SERYJNYM………………………..1 

Potwierdzam odbiór kompletnego Zestawu Pregnabit od Pacjentki.  
Uwagi:     ____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data ____________  Podpis Pacjentki  ______________________________ Podpis Partnera ________________________________ 

                                                      
1 Wypełnić Protokół Zdawczo-Odbiorczy tylko jeżeli Umowa z Pacjentką obejmuje udostępnienie Pacjentce Zestawu Pregnabit 


