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REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SIDLY CARE – TELEOPIEKA I DOSTĘP DO 
SYSTEMU DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

Niniejszy Regulamin korzystania z usług SiDLY Care Dla Osób Fizycznych określa zasady, zakres i 
warunki korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę pod 
firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 
2/31, 00-020 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415, 
o kapitale zakładowym 27.100 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych), za pośrednictwem 
Platformy dedykowanej dla urządzenia SiDLY Care. 

I. DEFINICJE: 

ALARM SOS sytuacja wciśnięcia przez Użytkownika korzystającego z Urządzenia przycisku SOS 
znajdującego się na Urządzeniu, 

APLIKACJA oznacza oprogramowanie Usługodawcy, stanowiące aplikację na Urządzenia Mobilne 
i służące do korzystania z Usług; 

KONTO oznacza dedykowane Usługobiorcy konto użytkownika, dostępne za pośrednictwem 
Platformy i Aplikacji, umożliwiające korzystanie z Usług;  

LOKALIZACJA URZĄDZENIA oznacza obszar, na którym znajduje się Urządzenie, określany przez 
to urządzenie przez podanie współrzędnych przy użyciu systemu GPS z dokładnością 
do 10 m; w braku zasięgu systemu GPS współrzędne określane są przy użyciu systemu 
GLS na podstawie lokalizacji punktów dostępu do sieci bezprzewodowych (Wi-Fi) z 
dokładnością do 30 m; w braku zarówno zasięgu systemu GPS, jak i punktów dostępu 
do sieci bezprzewodowych (Wi-Fi) współrzędne określane są przy użyciu systemu 
LBS GSM, na podstawie lokalizacji nadajników BTS operatora sieci komórkowej z 
dokładnością do 2000 m; 

OPIEKUN oznacza osobę fizyczną, której numer został podany jako Numer Alarmowy (ICE) i 
która została upoważniona przez Użytkownika do otrzymywania informacji o jego 
stanie zdrowia oraz do wglądu do jego dokumentacji medycznej,  

NUMER ALARMOWY oznacza numer będący numerem telefonu komórkowego lub stacjonarnego 
wskazany jako właściwy numer alarmowy (ICE) do kontaktu przez Telecentrum w 
sytuacjach alarmowych; do każdego Konta mogą być przypisane maksymalnie 3 
Numery Alarmowe; 

PLATFORMA oznacza panel służący do świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz 
Usługobiorcy dostępny pod adresem https://sidly-platform.com; 

POMIAR oznacza pomiar tętna, Temperatury Użytkownika lub inne pomiary wykonywane za 
pośrednictwem Urządzenia, powstałe w wyniku rozwoju Usług;  

REGULAMIN oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych za 
pośrednictwem Platformy i Aplikacji oraz usługi Teleopieki, a także wszelkie 
załączniki do niego; 

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
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SYTUACJA ALARMOWA  oznacza nadanie przez Użytkownika korzystającego z konkretnego 
Urządzenia Alarmu SOS lub wykryty Upadek tego Użytkownika; 

TELECENTRUM  podmiot za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługę Teleopieki, 
działający pod firmą Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K. z siedzibą w Koszalinie przy ul. 
Morskiej 4b/15 kod pocztowy 75-212 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000567913, posiadająca numer NIP 6692525152, REGON: 362236162, wpisana do 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego nr księgi 000000211141-W-32. Adres do 
korespondencji: Parkowa 6a, 75-645 Koszalin; 

TELEOPIEKA usługa opisana szczegółowo w Regulaminie świadczona przez Usługodawcę za 
pośrednictwem Telecentrum przy pomocy Urządzenia; 

TEMPERATURA  temperatura ciała Użytkownika korzystającego z Urządzenia, szacowana na 
podstawie pomiaru jego temperatury skóry i algorytmu korekty tego pomiaru. 
Urządzenie dokonuje zatem Pomiaru temperatury skóry Użytkownika, a wynikiem 
Pomiaru jest Temperatura. W związku z powyższym, Temperatura może różnic się do 
1°C od rzeczywistej temperatury ciała Użytkownika. Na wielkość powyższej różnicy 
wpływać mogą zewnętrzne warunki pomiarowe oraz indywidualnie uwarunkowana 
naturalna różnica pomiędzy temperaturą skóry przedramienia Użytkownika a 
temperaturą jego ciała; 

UMOWA oznacza umowę sprzedaży Urządzenia i umowę o świadczenie przez Usługodawcę na 
rzecz Usługobiorcy Usług, której treść stanowią postanowienia Regulaminu oraz 
zamówienia dokonanego przez Usługobiorcę drogą elektroniczną wraz z regulaminem 
sklepu internetowego opaskasidly.pl, a która została utrwalona i przekazana 
Usługobiorcy w formie wiadomości e-mail; 

UPADEK oznacza upadek Użytkownika, po którym następuje utrata świadomości Użytkownika, 
charakteryzująca się bezruchem Użytkownika trwającym minimum 200 sekund; 
jakikolwiek ruch Użytkownika w tym czasie może spowodować brak wykrycia 
Upadku i Sytuacji Alarmowej; 

URZĄDZENIE OPIEKUNA oznacza urządzenie umożliwiające korzystanie z Platformy, w szczególności 
komputer lub tablet;  

URZĄDZENIE MOBILNE oznacza urządzenie umożliwiające korzystanie z Aplikacji, w szczególności 
komputer, tablet lub telefon oraz inne urządzenia przenośne;  

URZĄDZENIE  oznacza urządzenie w formie opaski na rękę służące m.in. do zdalnego monitoringu 
wybranych parametrów życiowych, występujące na rynku pod nazwą SiDLY Care;  

USŁUGI oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy i Aplikacji związaną z korzystaniem z 
Urządzenia oraz usługę Teleopieki; 

USŁUGOBIORCA podmiot korzystający z Usług; Usługobiorcą może być tylko osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca Umowę oraz 
korzystająca z Usług w sposób niezwiązany z jej działalnością gospodarczą czy 
zawodową (konsument); Usługobiorca może być jednocześnie Użytkownikiem 
Urządzenia; 
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USŁUGODAWCA oznacza spółkę pod firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 519219, NIP: 7010435677, REGON: 
147363415, o kapitale zakładowym 27.100 zł w całości wniesionym; 

UŻYTKOWNIK osoba fizyczna korzystająca z Urządzenia, której parametry funkcji życiowych 
stanowią przedmiot Pomiarów; 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą odbywać się może za pośrednictwem: 

1.1. poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: SiDLY Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 
Warszawa, 

1.2. poczty e-mail pod adresem helpdesk@sidly.eu, 

1.3. telefonu pod numerem  +48 887772391  

2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Platformie, a w szczególności prawa autorskie do 
tych treści, znaki towarowe Usługodawcy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych i 
inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub 
podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. 

III. CZAS TRWANIA UMOWY I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wskazaną w 
Regulaminie Sklepu.  

2. Czas trwania Umowy określany jest podczas wypełniania formularza zamówienia na Stronie przy 
wyborze Produktu i Usługi.  

3. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu. 
Umowa o świadczenie Usług wygasa z upływem terminu, na który została zawarta, chyba że 
zostanie przez Usługodawcę i Usługobiorcę przedłużona na piśmie. Umowa o świadczenie Usług 
może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta, tylko z ważnych 
powodów, tj. śmierci Użytkownika, za tygodniowym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia 
doręczenia drugiej stronie Umowy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 

4. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę nastąpi po: 

4.1. zawarciu przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umowy za pośrednictwem Strony, 

4.2. ustaleniu przez Usługobiorcę hasła do Konta, 

4.3. wypełnieniu formularza elektronicznego na Platformie po zalogowaniu się do Konta zgodnie 
z pkt III.7-12 poniżej, 

4.4. upływu terminu do odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy zawartej na odległość lub 
złożeniu przez Usługobiorcę pisemnego żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed 
upływem tego terminu, zgodnego z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Sklepu. 

5. Usługodawca zakłada dla Usługobiorcy Konto i przesyła Usługobiorcy na adres e-mail 
Usługobiorcy wskazany podczas zawierania Umowy link do ustalenia przez Usługobiorcę hasła 
do Konta i wypełnienia elektronicznego formularza. 

6. Usługobiorca winien ustalić hasło do Konta i zalogować się do Konta. 
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7. Usługobiorca za pośrednictwem Konta wypełnia formularz elektroniczny, podając adres e-mail, 
który stanowił będzie login do Konta oraz następujące dane Użytkownika: 

7.1. imię i nazwisko, 

7.2. numer PESEL, 

7.3. płeć, 

7.4. datę urodzenia, 

7.5. numer telefonu, 

7.6. adres zamieszkania. 

8. Usługobiorca może również załączyć fotografię zawierającą wizerunek Użytkownika. 

9. Usługobiorca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na wykorzystanie 
jego wizerunku dla celu świadczenia Usług. 

10. Usługobiorca wypełniając formularz elektroniczny podaje następnie: 

10.1. numer IMEI Urządzenia, 

10.2. strefę czasową, w której przebywał będzie Użytkownik, 

10.3. język opaski, wybierając spośród następujących: polski, angielski, portugalski, norweski, 
francuski, włoski, niemiecki. 

11. Usługobiorca wypełniający formularz elektroniczny podaje następnie: 

11.1. nazwę oraz adres przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) Użytkownika, 

11.2. Telefon do rejestracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) Użytkownika, 

11.3. imię i nazwisko lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) Użytkownika, 

11.4. opis miejsca zamieszkania - wraz z dojazdem, 

11.5. kod do domofonu Użytkownika, 

11.6. miejsce przechowywania przez Użytkownika jego leków, 

11.7. miejsce przechowywania przez Użytkownika jego dokumentacji medycznej, 

11.8. informację czy i jakie zwierzęta domowe posiada Użytkownik, 

11.9. informację czy i jaką dietę stosuje Użytkownik, 

11.10. informację o sprawności umysłowej Użytkownika, 

11.11. informację o uzależnieniach Użytkownika, 

11.12. informację o schemacie dnia Użytkownika, 

11.13. informację, czy Użytkownik jest osobą wychodzącą z domu, 

11.14. informację o sposobie poruszania się Użytkownika, 

11.15. informację o czystości Użytkownika (informację o ewentualnych odleżynach, otarciach, 
grzybicach, ranach), 

11.16. informację o stanie słuchu i wzroku Użytkownika, 

11.17. informację o sposobie przyjmowania posiłków przez Użytkownika – samodzielnym czy 
też z pomocą innych osób lub środków, 
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11.18. informację o sposobie załatwiania funkcji fizjologicznych przez Użytkownika, 

11.19. informację o nazwach przyjmowanych przez Użytkownika leków wraz z opisem i 
godzinami przyjmowania, 

12. Usługobiorca wypełniając formularz elektroniczny podaje w kolejnym kroku dane kontaktowe 
do maksymalnie trzech Opiekunów, tj. imię, nazwisko, Numer Alarmowy będący numerem 
telefonu danego Opiekuna, sposób powiązania Opiekuna z Użytkownikiem. Usługobiorca 
wskazuje następnie, czy są to osoby posiadające klucze do miejsca zamieszkania Użytkownika, 
a jeżeli nie – wskazuje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, sposób powiązania z 
Użytkownikiem) maksymalnie trzech osób posiadających klucze do miejsca zamieszkania 
Użytkownika. 

13. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 7, 10, 11 i 12 powyżej jest dobrowolne, ale 
konieczne dla świadczenia Usług. 

IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG 

1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy umożliwia Usługobiorcom, którzy zakupili 
Urządzenie SiDLY Care i zawarli Umowę dostęp do następujących Usług: 

1.1. dostęp do aktualnych danych dotyczących Urządzenia przypisanego do Konta (numer 
IMEI Urządzenia, stan założenia, stan baterii, poziom sieci, informacja o aktualnym 
rodzaju określania Lokalizacji Urządzenia przez Urządzenie, poprzez wskazanie: w 
przypadku określania Lokalizacji przy użyciu systemu GPS - GPS/aGPS, przy użyciu 
systemu GLS na podstawie lokalizacji punktów dostępu do sieci bezprzewodowych - Wi-
Fi Api, przy użyciu systemu LBS GSM – LBS),  

1.2. dostęp do danych Użytkownika w postaci: 

1.2.1. imię i nazwisko, 

1.2.2. wiek, 

1.2.3. adres i numer telefonu, 

1.2.4. informacje zawarte w karcie pacjenta w historii choroby, w postaci: alergii, innych 
chorób, przyjmowanych przez Użytkownika leków, 

1.3. dostęp do danych sieci kontaktowej Użytkownika – Opiekunów i ewentualnych osób 
niebędących Opiekunami a będących w posiadaniu kluczy do miejsca zamieszkania 
Użytkownika, w postaci: imion i nazwisk, adresów i numerów telefonów, 

1.4. możliwość modyfikacji danych wskazanych w pkt 1.1-1.3 Regulaminu, 

1.5. dostęp do aktualnych i historycznych Pomiarów Użytkownika korzystającego z 
Urządzenia, oraz minimalnych, maksymalnych i średnich (średnia arytmetyczna) 
Pomiarach Użytkownika z wybranego okresu czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc, rok 
lub wszystkie Pomiary), 

1.6. dostęp do informacji o ostatnim Upadku i ostatnim Alarmie SOS wyzwolonym przez 
Użytkownika w postaci ich daty i godziny, a także o historycznych Upadkach i Alarmach 
SOS wyzwolonych przez Użytkownika w postaci daty i godziny zdarzenia, 

1.7. dostęp do danych Użytkownika w postaci ilości wykonanych kroków, spalonych w wyniku 
wykonania tych kroków kalorii oraz przebytego dystansu w metrach oraz minimalną, 
maksymalną i średnią liczbę kroków na godzinę pokonywana przez Użytkownika w 
wybranym okresie czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc, rok lub okres od rejestracji i 
pierwszego uruchomienia Urządzenia), 
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1.8. dostęp do wskazań Barometru w wybranym okresie czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc, 
rok lub okres od rejestracji i pierwszego uruchomienia Urządzenia),  

2. Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji umożliwia Usługobiorcom, którzy zakupili 
Urządzenie SiDLY Care i zawarli Umowę dostęp do następujących Usług: 

2.1. dostęp do aktualnych i historycznych Pomiarów Użytkownika korzystającego z 
Urządzenia, oraz minimalnych, maksymalnych i średnich (średnia arytmetyczna) 
Pomiarach Użytkownika z wybranego okresu czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc, rok 
lub wszystkie Pomiary), 

2.2. dostęp do informacji o ostatnim Upadku i ostatnim Alarmie SOS wyzwolonym przez 
Użytkownika w postaci ich daty i godziny, a także o historycznych Upadkach i Alarmach 
SOS wyzwolonych przez Użytkownika w postaci daty i godziny zdarzenia, a także 
Lokalizacji Urządzenia w chwili wystąpienia zdarzenia, 

2.3. dostęp do danych Użytkownika w postaci ilości wykonanych kroków w wybranym okresie 
czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc, rok lub okres od rejestracji i pierwszego 
uruchomienia Urządzenia),  

2.4. dostęp do wskazań Barometru w wybranym okresie czasu (ostatni dzień, tydzień, miesiąc, 
rok lub okres od rejestracji i pierwszego uruchomienia Urządzenia), 

2.5. zarządzanie Powiadomieniami generowanymi przez Aplikację, 

3. Aplikacja, jeżeli te funkcje zostały wybrane w ustawieniach Aplikacji generuje Powiadomienie 
w sytuacji: 

3.1. spadku poziomu naładowania baterii Urządzenia poniżej 15%, o treści „Opaska  [Imię i 
nazwisko Użytkownika] rozładowana. Podłącz do ładowarki.”, 

3.2. całkowitego naładowania Urządzenia o treści „Opaska  [Imię i nazwisko Użytkownika] 
w pełni naładowana”, 

3.3. z upływem godziny od założenia Urządzenia przez Użytkownika o treści: „Opaska  
[Imię i nazwisko Użytkownika] założona.” 

3.4. z upływem godziny od zdjęcia Urządzenia przez Użytkownika o treści: „Opaska  [Imię 
i nazwisko Użytkownika] zdjęta.” 

4. Urządzenie noszone przez Użytkownika wykonuje Pomiar co 30 minut.  

5. Jeżeli Urządzenie wykryje Upadek Użytkownika z niego korzystającego: 

5.1. Urządzenie wywołuje połączenie głosowe z Telecentrum. 

5.2. Urządzenie dokonuje sprawdzenia Lokalizacji Użytkownika i wykonuje Pomiar, 

5.3. jeżeli Usługobiorca korzysta z Aplikacji i funkcja Powiadomień alarmowych została w 
Aplikacji aktywowana, w Aplikacji wyświetla się Powiadomienie zgodnie z pkt IV.3 
Regulaminu, 

6. Jeżeli Użytkownik korzystający z konkretnego Urządzenia wywoła Alarm SOS: 

6.1. Urządzenie wywołuje połączenie głosowe z Telecentrum. 

6.2. Urządzenie dokonuje sprawdzenia Lokalizacji Użytkownika i wykonuje Pomiar, 

6.3. jeżeli Usługobiorca korzysta z Aplikacji i funkcja Powiadomień alarmowych została w 
Aplikacji aktywowana, w Aplikacji wyświetla się Powiadomienie zgodnie z pkt IV.3 
Regulaminu, 
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7. W ramach Teleopieki Usługodawca zapewnia całodobowy dyżur konsultanta Telecentrum, 
którego zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, w 
następujący sposób:  

7.1. przyjmowanie zgłoszeń od Użytkownika przychodzących na numer linii SOS, na skutek 
wywołania przez Użytkownika Alarmu SOS lub na skutek wykrycia Upadku 
Użytkownika lub w drodze kontaktu telefonicznego, 

7.2. podjęcie próby nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez połączenie za 
pośrednictwem Urządzenia w przypadku otrzymania powiadomienia o wywołaniu 
Alarmu SOS lub o podejrzeniu Upadku, 

7.3. ustalenie przyczyny wywołania Alarmu SOS oraz niezwłoczne podejmowanie 
interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązywanie kontaktu z Użytkownikiem, 
powiadomienie Opiekuna, a w razie konieczności powiadomienie odpowiednich służb 
ratunkowych, np. Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej itp., celem 
udzielenia pomocy lub wsparcia, 

7.4. w miarę możliwości telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji, od chwili uzyskania 
sygnału o uruchomieniu Alarmu SOS do przybycia wezwanych osób lub służb, 

7.5. w miarę możliwości telefoniczne udzielanie wsparcia psychicznego Użytkownikowi, 
który uruchomił Alarm SOS, aż do przybycia wezwanych osób lub służb, 

7.6. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany danych Użytkowników, danych 
Opiekunów, zmiany danych zawartych na Karcie, w tym stanu zdrowia Podopiecznego 
i przyjmowanych leków, zmianie adresu pobytu Podopiecznego, jego hospitalizacji itp., 

7.7. udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania i uwagi oraz wsparcie techniczne dla 
podopiecznych, pod numerem telefonu: 22 1605 588 wew 3. 

8. Wykonywane w ramach Teleopieki połączenia przychodzące i wychodzące będą nagrywane 
oraz przechowywane przez okres 3 (trzech) miesięcy przez Telecentrum, na co Usługobiorca 
wyraża zgodę i zobowiązuje się otrzymać zgodę Użytkownika, jeżeli nie jest on Usługobiorcą. 
Nagrania te mogą zostać wykorzystane w przypadkach przewidzianych prawem. Po upływie 
okresu przechowywania, o którym mowa powyżej nagrania podlegają zniszczeniu, chyba że 
uzasadniona przyczyna ich wykorzystania powstała przed upływem tego okresu. W takim 
przypadku nagrania powinny być przechowywane do czasu ustania uzasadnionej przyczyny.  

9. W przypadku stwierdzenia na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji i innych 
posiadanych danych (w tym np. faktu braku odebrania połączenia bezpośrednio po detekcji 
Upadku lub wywołaniu Alarmu SOS przez Użytkownika) przez Telecentrum podejrzenia 
sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu Użytkownika Telecentrum jest upoważnione do 
wezwania karetki pogotowia w imieniu Użytkownika z rejonu przebywania Użytkownika na 
terytorium Polski lub powiadomienia innych służb (Policja, Straż Pożarna). W takiej sytuacji 
Telecentrum uprawnione będzie do przekazania dyspozytorowi tych służb informacji na temat 
stanu zdrowia Użytkownika oraz jego danych osobowych. 

10. Usługi są płatne, na zasadach wskazanych w Umowie. 

11. Usługodawca przewiduje możliwość modyfikacji funkcjonalności Platformy, w szczególności 
poprzez ich rozwijanie. Każdorazowo zmiana funkcjonalności Platformy będzie w miarę 
możliwości notyfikowana Usługobiorcy poprzez zamieszczenie komunikatu o zmianach 
funkcjonalności w Platformie. 

V. WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
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1. Usługobiorca zobowiązany jest do: 

1.1. przestrzegania Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z 
Platformy i Aplikacji, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności 
intelektualnej Usługodawcy, innych użytkowników Platformy lub Aplikacji oraz osób 
trzecich; 

1.2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym; 

1.3. powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Platformy lub 
Aplikacji; 

1.4. powstrzymywania się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji 
nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy, 

1.5. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, 

1.6. zapoznania Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania ich do jego 
przestrzegania, 

1.7. regularnego monitoringu poprawności działania systemu w tym Urządzenia, zasięgu 
Urządzenia, stanu naładowania baterii Urządzenia, a także dostępu do Internetu Urządzenia 
Opiekuna i Urządzenia Mobilnego oraz stanu naładowania baterii Urządzenia Opiekuna i 
Urządzenia Mobilnego, 

2. Dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy wymaga: 

2.1. zawarcia Umowy i dokonania zapłaty ceny Urządzenie i wynagrodzenia za Usługi, 
ustalenia loginu i hasła do Konta, wypełnienia formularza elektronicznego, upływu terminu 
na odstąpienie od Umowy lub złożenia pisemnego żądania rozpoczęcia świadczenia Usług 
przed upływem tego terminu, 

2.2. posiadania urządzenia końcowego, tj. Urządzenia Opiekuna, zgodnego ze standardami 
HTML5 i CSS3 określanymi przez World Wide Web Consortium a w szczególności 
wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z tymi standardami, z włączoną 
obsługą „Cookies” oraz JavaScript; sugerowane przeglądarki to: Mozilla Firefox, wersja 
35 lub wyższa, Google Chrome/Chromium, wersja 40 lub wyższa, Chrome Mobile wersja 
4.0 lub wyższa, Safari - wersja 7 lub wyższa; ze względu na tempo rozwoju technologii 
internetowej, Usługodawca nie jest w stanie zapewnić wsparcia dla urządzeń końcowych 
o popularności poniżej 1% ruchu globalnego, a także urządzeń przestarzałych lub 
niewspieranych przez producentów, 

2.3. połączenia Urządzenia Opiekuna z Internetem, 

2.4. Instalacji karty SIM działającej w standardzie 2G w Urządzeniu, o ile Producent nie 
zapewnił Urządzenia z zainstalowaną kartą SIM lub  uzgodnienia stron nie uwzględniały 
konieczności instalacji karty SIM w Urządzeniu. 

2.5. zalogowania do Konta za pośrednictwem Platformy, 

3. Dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji wymaga: 

3.1. zawarcia Umowy i dokonania zapłaty ceny Urządzenie i wynagrodzenia za Usługi, 
ustalenia loginu i hasła do Konta oraz wypełnienia formularza elektronicznego, 
przekazania podpisanej Umowy, upływu terminu na odstąpienie od Umowy lub złożenia 
pisemnego żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem tego terminu, 
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3.2. posiadania urządzenia końcowego, tj. Urządzenia Mobilnego - telefonu lub tabletu z 
zainstalowanym oprogramowaniem Android w wersji co najmniej 5.0 (Lollipop) i o 
minimalnej przekątna ekranu urządzenia 3,5'', 

3.3. połączenia Urządzenia Mobilnego z Internetem, 

3.4. Instalacji karty SIM działającej w standardzie 2G w Urządzeniu, o ile Producent nie 
zapewnił Urządzenia z zainstalowaną kartą SIM lub  uzgodnienia stron nie uwzględniały 
konieczności instalacji karty SIM w Urządzeniu, 

3.5. pobrania Aplikacji ze sklepu: dla systemu Android – Google Play, 

3.6. zalogowania do Konta za pośrednictwem Aplikacji, 

4. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością. 

5. Usługodawca świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega 
sobie jednak prawo do zawieszenia wykonywania Usług na czas niezbędnych przerw 
technicznych koniecznych z uwagi na konserwację Platformy lub Aplikacji i testowanie nowych 
funkcjonalności Platformy lub Aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne skutki dla Użytkowników w czasie niezbędnych przerw technicznych. 

6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługa jest świadczona wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę w ramach Platformy lub 
Aplikacji jest związane z transferem danych z Urządzenia i jest związane z koniecznością 
ponoszenia przez Usługobiorcę kosztów przesyłu danych, wliczonych w koszt Usługi i płatnych 
na zasadach wskazanych w Umowie.  

8. Usługodawca informuje, że nie świadczy usług transferu danych z Urządzenia, a jedynie w nich 
pośredniczy. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Usługobiorcy, 
Użytkownika jak i innych podmiotów trzecich z tytułu nieprawidłowego realizowania transferu 
danych przez dostawcę tych usług, w tym m.in. z tytułu zasięgu lub przerwania połączenia. 
Wszelkie roszczenia wynikające z usług transferu danych Usługobiorca oraz Użytkownik kierują 
do dostawcy usług transferu danych. Usługobiorca nie jest uprawniony do zakupu samego 
transferu danych, tj. bez Urządzenia. 

9. Usługobiorca nie jest uprawniony do zmiany operatora telekomunikacyjnego, który będzie 
odpowiedzialny za przesył danych z Urządzenia do Platformy o ile Umowa nie wskazują inaczej. 

10. Zawieszenie wykonywania Usług może zostać dokonane przez Usługodawcę na zasadach 
wskazanych w Umowie. W przypadku takiego zawieszenia wykonywania Usługi, Usługobiorca 
zwalnia Usługodawcę ze wszelkich skutków związanych z nałożeniem blokady i zawieszeniem 
świadczenia Usług. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i szybkość przesyłu danych wynikające z 
usług świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. W miarę możliwości zaleca się 
dobór dostawcy usług telekomunikacyjnych, który ma jak najlepszy zasięg sieci na terenie, gdzie 
podczas świadczenia Usług ma przebywać Użytkownik i Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe świadczenie Usług wynikające z braku zasięgu 
sieci komórkowej lub nieprawidłowego działania usług telekomunikacyjnych, z których korzysta 
Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności w przypadku, gdy usługa przesyłu 
danych nie jest dostarczona przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, ponieważ Usługobiorca 
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korzystający z usług przesyłu danych nie zapewnił odpowiedniego poziomu dostępnych środków 
na opłacanie usług przesyłu danych koniecznych do korzystania z Platformy lub Aplikacji. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym 
szybkość przesyłu danych urządzenia końcowego z którego korzysta Usługobiorca oraz wadliwe 
działanie pozostałego oprogramowania urządzenia końcowego, z którego korzystają. 

3. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy 
wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz 
systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Platformą. Usługodawca zaleca 
instalowanie aktualizacji oprogramowania używanego przez Usługobiorcę, w szczególności 
systemów operacyjnych. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę, Opiekuna 
lub Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności 
włamaniami do systemu Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem 
systemu Usługobiorcy wirusami. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niepoprawnego działania Usługi 
wynikającego z błędnej konfiguracji Platformy, Aplikacji i Urządzenia przez Usługobiorcę, np. 
poprzez podanie błędnego numeru IMEI, podanie błędnego loginu lub hasła. 

6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu 
umożliwia korzystanie z Platformy za pośrednictwem własnego Konta, tak jak za własne 
działania lub zaniechania.  

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy przez 
Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi 
w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami. 

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Urządzenia w sposób 
niezgodny z jego instrukcją obsługi. 

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego wprowadzenia przez 
Usługobiorcę jakichkolwiek danych podczas korzystania z Platformy, a w szczególności za 
skutki błędnego wskazania nazw leków przyjmowanych przez Użytkownika i godzin ich 
przyjmowania, danych o chorobach, alergiach Użytkownika, danych kontaktowych Opiekunów 
itp. 

10. W przypadku podniesienia roszczeń przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z 
treściami umieszczonymi na Platformie przez Usługobiorcę lub osoby, którym udostępnił konto, 
a w szczególności w zakresie naruszania zasad ochrony danych osobowych, dóbr osobistych czy 
praw autorskich, Usługobiorca zobowiązany będzie do przystąpienia do ewentualnych 
wszczętych postępowań i aktywnego w nich udziału, zwolnienia Usługodawcy z wszelkich 
zobowiązań z tym związanych oraz do naprawienia wszelkich wynikłych z zamieszczenia tych 
treści szkód, w tym kosztów ewentualnych postępowań. 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Usługobiorca decydując się na zakup Urządzenia poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej może nabyć go jedynie w celach testowych na swoją 
odpowiedzialność.  

12. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z Usługi nie zastąpi badań lekarskich i konsultacji 
medycznych, a wyświetlane dane Pomiarów mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. 
Wyświetlane dane Pomiarów nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji o podjęciu, 
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kontynuowaniu czy zaniechaniu leczenia lub o badaniach profilaktycznych. Usługodawca nie 
ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się do powyższych wskazań. 

13. Usługodawca ani Telecentrum nie ponoszą odpowiedzialności za nieuzasadnione wezwanie przez 
Telecentrum służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży 
Pożarnej, które nastąpiłoby w wyniku naciśnięcia przez Użytkownika przycisku SOS lub 
zadziałania czujnika Upadku, o czym Usługobiorca (o ile sam nie jest Użytkownikiem) ma 
obowiązek poinformować Użytkownika. 

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku rejestracji pracy sygnału SOS 
czy niedostarczenia innej Usługi w przypadku braku ładowania Urządzenia i/lub samodzielnego 
wyłączenia przez Użytkownika Urządzenia w czasie świadczenia Usługi, 

15. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
ograniczona jest do strat rzeczywistych poniesionych przez Usługobiorcę lub Użytkownika. 
Usługodawca nie odpowiada w żadnym wypadku za utracone korzyści, szkody pośrednie i 
hipotetyczne. Ponadto, odpowiedzialność Usługodawcy za wszystkie szkody poniesione przez 
Usługobiorcę lub Użytkownika ograniczona jest do wartości Umowy. 

VII. REKLAMACJE 

1. Zobowiązania gwarancyjne firmy SiDLY nie obejmują  
a. braku wystarczającego zasięgu sieci GSM na obszarze użytkowania urządzenia do działania 

opaski; 
b. wad fizycznych powstałych wskutek eksploatacji Urządzenia niezgodnego z zasadami 

eksploatacji, przeróbek, zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkowników, 
opisanych w instrukcji do Urządzenia; 

c. wad powstałych wskutek zaniechania przez użytkownika czynności związanych z 
konserwacją, czyszczeniem i regulacją Urządzenia, nieprawidłowego działania wskutek 
braku zasięgu sieci komórkowej; 

d. wad powstałych wskutek działania czynników zewnętrznych, a w szczególności uszkodzeń 
mechanicznych, uszkodzeń powstałych wskutek działania środków chemicznych, 
termicznych itp. i innych czynników zewnętrznych; 

e. naturalnego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem Urządzenia; 
f. materiałów eksploatacyjnych za które uważa się baterie ( akumulatory). 

2. Jeżeli Warunki Szczegółowe Umowy nie stanowią inaczej, reklamacje dotyczące świadczenia 
Usług należy zgłaszać na adres e-mail helpdesk@sidly.eu lub pocztą tradycyjną na adres SiDLY 
Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa, zgodnie z niniejszym pkt VII Regulaminu. 

3. Pod adresem https://sidly.eu/wp-content/uploads/2020/05/reklamacja.pdf znajduje się procedura 
reklamacji, wraz z formularzem reklamacji, z którego można skorzystać celem ułatwienia. 
Formularz dołączony zostanie także do każdego zamówienia oraz stanowi Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Sklepu.  

4. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Usługobiorcy, adres e-mail Usługobiorcy oraz numer 
IMEI Urządzenia. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności 
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia 
nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 
przez Usługodawcę. 

5. Reklamacje dotyczące Platformy bądź Aplikacji będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przyjęcia przez Usługodawcę reklamacji. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców, Użytkowników i 
Opiekunów.  

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu i na podstawie: 

2.1.  niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO); 

2.2. dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
2.3. kontaktu marketingowego, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a RODO.  
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i Opiekunów w zakresie niezbędnym 

do wykonania usługi teleopieki w następujących celach i podstawach prawnych: 

3.1. świadczenia usług z zakresu świadczeń medycznych (np. realizacja celów profilaktyki 
zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej) na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO; 

3.2. gdy to konieczne, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub 
innej osoby fizycznej (np. gdy będzie konieczne udzielenie Użytkownikowi niezwłocznej 
pomocy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz 9 ust. 2 lit. c RODO; 

3.3. gdy jest to konieczne z uwagi na uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej (np. 
w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami) na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO; 

3.4. w celu kontaktu marketingowego, jednak tylko w przypadku wyrażenia przez 
Użytkownika i/lub Opiekuna zgody na ten cel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Obiorcą danych osobowych Użytkownika i Opiekunów jest podmiot świadczącego usługę 
Teleopieki – Infomedic.pl Sp. Z.o.o. Sp. K., Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP: 6692525152, 
wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 
000000211141. 

5. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy, Użytkownika i Opiekunów mogą być również 
w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy, podmioty 
świadczące usługi na rzecz Usługodawcy, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz – gdy będzie to niezbędne dla świadczenia usług 
medycznych – podmioty świadczące takie usługi.  

6. Dane osobowe Usługobiorcy, Użytkownika i Opiekunów przetwarzane są przez okres 
wykonywania Umowy a po tym czasie przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub 
ochrony przed roszczeniami przez Usługodawcę. Dane medyczne przechowywane są przez 
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Platformie, Usługodawca podejmuje środki techniczne 
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Platformy. Usługodawca 
dba o dane osobowe oraz wypełnia wszystkie, ciążące na nim z obowiązki wynikające z RODO. 
Usługodawca stosuje także zabezpieczenie danych osobowych w stopniu wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W celu uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę i stosowanych przez niego 
środków bezpieczeństwa należy zapoznać się z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie 
serwisu Usługodawcy. 
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8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z 
Usług.  

9. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych: z którym można się skontaktować za 
pośrednictwem adresu mailowego: IOD@sidly.org  

10. Usługobiorca przed podaniem danych osobowych Opiekuna lub Użytkownika zobowiązuje się 
do przekazania tym osobom klauzuli informacyjnej Usługodawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.  

11. Usługobiorcy i Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich 
danych osobowych: 

a) dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych lub do ich usunięcia; 

b) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do jej 
wycofania w dowolnym momencie; 

c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych; 

d) żądania przeniesienia danych osobowych, przeniesienie polega na otrzymaniu od 
Usługodawcy danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu 
administratorowi danych; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i pozostałych częściach Umowy 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, 
w szczególności jeżeli jest to uzasadnione wymogami technicznymi Platformy, zmianami 
funkcjonalności Platformy lub zmianami obowiązującego prawa. 

3. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez ogłoszenie w Platformie. Ponadto Usługobiorca 
zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz o 
dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Data wejścia w życie zmian do Regulaminu 
nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od powiadomienia Usługobiorców o planowanych 
zmianach. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Usługobiorca ma prawo 
złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy pisemnie na adres SiDLY Sp. z o.o., ul. ul. 
Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa, przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu. 

4. Usługobiorca może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za 
pośrednictwem odesłania internetowego (tj. https://www.sidly.eu/wp-
content/uploads/2020/10/Regulamin_uslugi.pdf) zamieszczonego na stronie serwisu 
Usługodawcy oraz sporządzić jego wydruk. Ponadto, na żądanie Usługobiorcy przesłane na adres 
e-mail helpdesk@sidly.eu, Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci 
Regulaminu zapisanego w formacie .pdf. 

Regulamin wchodzi w życie dn. 30.09.2020r.  
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Załącznik nr 1 

Klauzula Informacyjna dla Użytkownika i Opiekunów 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SiDLY spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: 
„Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za 
pośrednictwem adresu mailowego: iod@sidly.org 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonywania usługi 
teleopieki na rzecz Użytkownika na podstawie: 
a) świadczenia usług z zakresu świadczeń medycznych (np. realizacja celów profilaktyki 

zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej) na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO; 

b) gdy to konieczne, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej 
osoby fizycznej (np. gdy będzie konieczne udzielenie Użytkownikowi niezwłocznej 
pomocy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz 9 ust. 2 lit. c RODO; 

c) gdy jest to konieczne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (np. 
w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami) na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO; 

d) w celu kontaktu marketingowego, jednak tylko w przypadku wyrażenia przez 
Użytkownika i/lub Opiekuna zgody na ten cel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Obiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczącego usługę Teleopieki – 
Infomedic.pl Sp. z.o.o. Sp. K., Parkowa 6a, 75-645 Koszalin, NIP: 6692525152, wpisany do 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000211141. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również upoważnieni pracownicy i 
współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z 
którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz – gdy 
będzie to niezbędne dla świadczenia usług medycznych – podmioty świadczące takie usługi.  

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy na świadczenie usług 
teleopieki i dostępu do systemu dla osób fizycznych, przez czas wskazany w upoważnieniu 
osoby korzystającej z urządzenia Sidly Care lub do czasu odwołania upoważnienia nadanego 
przez osobę korzystającą z urządzenia Sidly Care, a następnie przez czas niezbędny do 
dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania 
usług teleopieki. 

8. Źródłem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, który zawarł umowę na świadczenie usług 
teleopieki i dostępu do systemu dla osób fizycznych.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a)  dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych lub do ich usunięcia; 
b) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do jej 

wycofania w dowolnym momencie; 
c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
d) żądania przeniesienia danych osobowych, przeniesienie polega na otrzymaniu od 

Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu 
administratorowi danych; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 


