
 

Regulamin programu konsultacji medycznych na odległość 

1. Cele: 

Program został zainicjowany w celu wspomagania osób wykonujących zawody medyczne 
(Uczestników) w misyjnych ośrodkach ochrony zdrowia. Jego głównym założeniem jest 
udzielanie wsparcia merytorycznego Uczestnikom przez Konsultantów, w tym odpowiedzi na ich 
praktyczne pytania.  

2. Podstawowe informacje: 

Fundacja – Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z siedzibą w Poznaniu, przy 
ul. Junikowskiej 48, 60-163 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod numerem KRS: 0000039129, REGON: 630677433, NIP: 7791497241, która  
organizuje i koordynuje Program. 

Program – koordynowana przez Fundację wymiana wiedzy medycznej pomiędzy Konsultantem 
a Uczestnikiem, polegająca w szczególności na udzielaniu Konsultacji. 

Konsultant–  osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz.2190), w szczególności 
lekarz specjalista lub lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne.  

Uczestnik – osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz.2190), przebywająca na 
misjach. 

Koordynator -pracownik, współpracownik lub wolontariusz Fundacji zajmujący się 
administracją Programu. 

Konsultacja - udzielona przez Konsultanta odpowiedź na pytanie/pytania Uczestnika dotyczące 
ogólnej wiedzy medycznej lub wiedzy specjalistycznej w obszarze specjalizacji Konsultanta.  

3. Zasady: 

1. W celu uzyskania Konsultacji Uczestnik powinien napisać wiadomość e-mail na adres: 
telemedycyna@medycynamisjach.org 

2. Wiadomość powinna określać:  
l opis problemu, którego dotyczyć ma Konsultacja 
l dane identyfikujące Uczestnika (np. imię, wykonywany zawód, ośrodek misyjny w 

którym przebywa).  
l formę (medium) dalszego kontaktu z Uczestnikiem, np. WhatsApp, Skype, itp.  

3. Koordynator ma prawo usunąć wiadomość, która:  
l będzie zawierała dane osobowe konkretnego pacjenta; 
l będzie zawierała treści zakazane przez powszechnie obowiązujące prawo; 
l będzie pochodziła od nadawcy innego niż Uczestnik.  



4. Po zapoznaniu się z wiadomością Uczestnika, Konsultant podejmie z nim indywidualny 
kontakt w celu udzielenia Konsultacji. 

5. Podjęcie indywidualnego kontaktu nie powinno nastąpić później niż w ciągu 2 dni od 
momentu wpływu wiadomości na dedykowaną skrzynkę pocztową Fundacji. 

6. Uczestnik i Konsultant zobowiązani są zachować w poufności całą treść korespondencji, 
chyba, że wymóg jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego.  

4. Konsultacja: 

Konsultacja: 

l stanowi wyłącznie odpowiedź na pytanie/pytania Uczestnika z zakresu ogólnej wiedzy 
medycznej lub wiedzy specjalistycznej w obszarze specjalizacji Konsultanta  

l powinna być zgodna z aktualną wiedzą medyczną i odpowiadać potrzebom Uczestnika 
l nie może odnosić się do danych osobowych konkretnego pacjenta 
l nie jest świadczeniem zdrowotnym (w szczególności czynnością diagnostyczną) w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
l nie jest poradą lekarską, ani opinią lub orzeczeniem lekarskim w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

5. Odpowiedzialność: 

1. Fundacja pośredniczy jedynie w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Konsultantem i 
Uczestnikiem i nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść dalszej korespondencji 
między nimi.  

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i prawidłowość 
udzielanych Konsultacji. 

3. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przekazanej Uczestnikowi 
Konsultacji w konkretnym przypadku, w tym wobec konkretnego pacjenta. 

6. Dane osobowe: 

1. W związku z wzięciem udziału w Programie i przesłaniem wiadomości na adres e-mail 
dedykowanej skrzynki pocztowej Fundacja zyska dostęp do pewnych danych 
osobowych Uczestników i tym samym stanie się ich administratorem.  

2. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Programie i uzyskania 
Konsultacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu zakończenia Programu.  

3. Uczestnik ma prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 
udziału w Programie.  

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane również poza obszarem EOG z uwagi na 
wykorzystanie poczty elektronicznej G-mail (transfer danych następuje w ramach 
programu Privacy Shield, którego partycypantem jest Google). Fundacja przekaże dane 
osobowe Uczestników jedynie Konsultantom.  

 
7. Zakończenie 
 



1. Uczestnicy i Konsultanci poprzez przystąpienie do Programu akceptują niniejszy 
Regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

2. Wszelkie sprawy związane z Programem podlegają prawu polskiemu i sądom polskim.  


