
NOTA PRAWNA 

 

1. Zawartość strony internetowej www.ratuzel.eu stanowi własność Regionalnego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń, NIP 7881995468,  

Nr KRS: 0000470241. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Treść Strony Internetowej, elementy graficzne i jej kompozycja chronione są 

prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, pobierane, 

czy zmieniane w całości lub w częściowo. Wyjątkiem są sytuacje, w których 

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wydało pisemną zgodę po uprzednim 

zapytaniu. 

3. Nazwa oraz graficzna szata produktu (wyrobu medycznego Ratużel) zawarta na 

stronie www.ratuzel.eu należy do Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.. 

Nazwa produktu jest zarejestrowana wraz ze znakami towarowymi stanowiącymi 

jego własność i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. 

Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek znaków towarowych lub innych znaków 

słowno-graficznych Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jest zabronione 

i może stanowić naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony znaków 

towarowych. 

4. Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter informacyjny lub 

reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji 

czy rekomendacji i nie mogą zastępować konieczności zasięgnięcia opinii 

specjalisty w indywidualnej sprawie, w tym lekarza lub farmaceuty. Zastosowanie 

wyrobu medycznego powinno być w każdym przypadku konsultowane z lekarzem 

lub farmaceutą. Przed użyciem wyrobu medycznego należy również zapoznać się 

z instrukcją używania. 

5. Strona Internetowa może również zawierać publikacje naukowe, opinie ekspertów, 

cytaty lub wyciągi z artykułów prasowych lub linki do zawierających je stron 

zewnętrznych (dalej jako „Źródła Zewnętrzne”). Wszelkie informacje zawarte 

w Źródłach Zewnętrznych stanowią wyłącznie opinie osób lub podmiotów, które je 

wyraziły i nie należy ich interpretować jako poglądów lub zobowiązań ze strony 

Regionalnego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. Nie stanowią one również porady ani 

konsultacji i nie zastępują konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty 

w indywidualnej sprawie. 

6. Żadna informacja zamieszczona na stronie www.ratuzel.eu nie stanowi oferty, 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek 

z prezentowanych produktów. 

7. W przypadku pytań lub uwag dotyczących Strony Internetowej, prosimy 

o kontakt: przychodnia@rcz-zbaszyn.pl 


