
 

 

REGULAMIN BADANIA STACJONARNE CARNOMED 

1. Korzystanie z usług badań stacjonarnych Carnomed (dalej: badania Carnomed)  

organizowanych przez Carnomed sp. z o.o. ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, NIP: 

6762533264 (dalej: Carnomed) równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, 

iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez 

Carnomed oraz przed badaniem lub zabiegiem zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.carno-med.pl, w 

poczekalni oraz u osób przeprowadzających badanie, zabieg). 

2. Klientem Carnomed może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia w obecności 

przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny dziecka). 

3. Personel Carnomed zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących przebiegu i 

rezultatów badań oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań. 

4. Personel Carnomed zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta oraz Klient jest 

zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Carnomed. 

5. W trosce o wysoką jakość usług Carnomed, Klient jest zobowiązany przyjść odpowiednio 

wcześnie przed umówioną godziną w celu przygotowania się do badań. Sposób 

przygotowania się do badań jest zamieszczony na stronie internetowej Carnomed oraz w 

potwierdzeniu rejestracji na dany termin wysyłany z systemu rezerwacyjnego Carnomed. 

Umówiona godzina badania jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku badanie 

zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut lub nie przeprowadzone w ogóle. W przypadku 

braku informacji dla personelu Carnomed i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut 

Carnomed zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. 

6. Podczas badań Carnomed należy dostosować się do poleceń obsługi (personelu Carnomed). 

7. W trakcie wykonywania badania w pomieszczeniu może przebywać wyłącznie badany (jeżeli 

dziecko to wraz z opiekunem). Osoba przeprowadzająca badanie Carnomed może wyrazić 

zgodę na obecność trzeciej osoby. 

8. W przypadku jakichkolwiek komplikacji lub problemów zdrowotnych, badany powinien 

skonsultować z lekarzem, czy dane badanie będzie odpowiednie. Lista przeciwskazań do 

poszczególnych badań jest dostępna na stronie internetowej Carnomed. 

9. Badany lub prawny opiekun jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty 

Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, 

istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w 

przypadku kolejnych wizyt. 

10. Badany jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu 

lub złego samopoczucia w trakcie lub po badaniu, niezwłocznie poinformować o tym osobę 

wykonującą badanie. 

11. Personel Carnomed zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania badania klientowi 

z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych lub/i jeśli spotka się z zachowaniem 

nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, nękanie, agresja 

itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za 

zabieg który się odbył. Opłata za badanie może zostać pobrana, jak za badanie które się 

odbył. 



12. Carnomed zastrzega sobie prawo do zmiany osoby przeprowadzającej badanie. Jeśli jest to 

możliwe, pracownicy Caromed postarają się o tym fakcie jak najwcześniej poinformować 

badanego. 

13. Czas badania, miejsce oraz cena są zawarte w formularzu rejestracyjnym Carnomed 

znajdującym się na stronie www.carno-med.pl  

14. Rezerwację danego terminu uznaje się za dokonaną jeżeli Klient dokona rezerwacji poprzez 

wypełnienie  wszystkich obowiązkowych pozycji formularza rezerwacyjnego na stronie 

internetowej Carnomed oraz niezwłocznie dokona pełnej opłaty za badanie poprzez moduł 

tzw. szybkich płatności. Po prawidłowym przeprowadzeniu rezerwacji oraz płatności klient 

otrzyma emaile potwierdzające rezerwację.  

15. Jest możliwość odwołania rezerwacji najpóźniej 72h przed datą badania. Odwołać rezerwację 

można poprzez kliknięcie czerwonego przycisku „Anuluj rezerwację” w e-mailu z 

potwierdzeniem rezerwacji. 

16. Skargi i wnioski osób objętych badaniami przyjmowane są w formie pisemnej  (listu 

poleconego wysłanego na adres Carnomed sp. z o.o.) lub bezpośrednio na adres email: 

badania@carno-med.pl. 

17. Carnomed ani jego personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

poczekalni lub gabinecie badań. 

18. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości należy skontaktować się z Carnomed – 

badania@carno-med.pl lub +48 883 190 483. 

19. Carnomed zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

Regulamin przyjęty w dniu 4.10.2019r 


