
Regulamin Forum Dyskusyjnego w serwisie forumszczepien.esculap.com 

 

1. Właścicielem portalu Esculap.com oraz serwisu www.forumszczepien.pl jest IQVIA Technology 
Solutions Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS 0000264899, NIP 
527-252-28-96; Wysokość kapitału zakładowego 11 764 500 zł., adres strony internetowej: 
www.iqvia.com, zwany dalej „Właścicielem”. 
 

2. Patronem serwisu forumszczepien.esculap.com jest firma Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Bonifraterska 17. 
 

3. Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet będący zarejestrowanymi 
użytkownikami portalu Esculap.com i zarazem serwisu forumszczepien.esculap.com, którzy skorzystają 
z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej „Użytkownikami” 
 

4. Serwis forumszczepien.esculap.com udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego 
korzystania z Forum Dyskusyjnego, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i opinii na 
różne tematy związane z tematyką szczepień. 
 

5. Forum to miejsce dyskusji, dlatego aby panowała tu dobra atmosfera, należy przestrzegać 
następującego regulaminu:  

 

a. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Administratorzy serwisu forumszczepien.esculap.com nie ponoszą 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.  

 
b. Administratorem danych osobowych jest IQVIA Technology Solutions Poland Sp. z o.o., ul. 

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez 
każdego Użytkownika. 
 

c. Każdemu Użytkownikowi Forum dyskusyjnego, który poda swoje dane osobowe, przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane mogą być powierzone 
do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie IQVIA Technology Solutions Poland Sp. 
z o.o. 
 

d. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („USUDE”)(t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1219, z późniejszymi zmianami). 

 
e. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla administratorów serwisu. 

Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o 
Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek 
postępowanie mające związek z publikacjami na naszym Forum. 
 

f. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum serwisu forumszczepien.esculap.com 
postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, 
używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści 
faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, 
naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. 

 
g. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum serwisu forumszczepien.esculap.com 

treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających 
zasady etykiety. 

 

http://www.forumszczepien.pl/


h. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych 
użytkowników. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Teksty obraźliwe dla 
innych Użytkowników Forum będą usuwane. Traktuj innych uczestników tak, jak sam 
chciałbyś być traktowany. 

 
i. Forum nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Posty zawierające linki do jakichkolwiek 

stron w innych serwisach będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika, który je zamieścił.  
 
j. Forum jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy związane z tematyką 

szczepień. Wszelkie pytania, sugestie oraz informacje związane z działaniem serwisu 
forumszczepien.esculap.com należy zgłosić do Działu Użytkownika: info@esculap.pl  
 

k. Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a 
nawet do usuwania przez osoby upoważnione, z Forum, które nie spełniają warunków 
określonych w niniejszych Zasadach korzystania z Forum dyskusyjnego 
forumszczepien.esculap.com. 
 

l. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy ponoszący 
odpowiedzialność będą łącznie z ich postami usuwani z Forum. 
 

m. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska lub służące wyłącznie nabijaniu postów, będą zamykane, 
a wybranych przypadkach usuwane. 
 

n. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonego serwisu  
forumszczepien.esculap.com bez podawania przyczyn takiego działania. 
 

o. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany 
wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie. 

 

 

 

 


