
REGULAMIN POLSKIEJ REFERENCYJNEJ BAZY GENOMOWEJ POLGENOM 

1. Współwłaścicielami POLSKIEJ REFERENCYJNEJ BAZY GENOMOWEJ POLGENOM 

(zwana dalej „Bazą POLGENOM”), dostępnej pod adresem www.polgenom.pl, są 

członkowie Konsorcjum: Genomed S.A., Międzynarodowy Instytut Biologii Komórkowej i 

Molekularnej,  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN , 24godziny Sp. z o.o.  

  Spółka Genomed S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000374741, z 

kapitałem zakładowym 132.130,10 zł opłaconym w całości, nr NIP 7010083563, nr Regon 

141108082 (zwany dalej „Genomed”) jest odpowiedzialna za utrzymanie, rozwój i 

dystrybucję Bazy POLGENOM, w szczególności jest uprawniona do udostępniania Bazy 

POLGENOM Klientom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Korzystanie z Bazy POLGENOM oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

3. Korzystać z Bazy POLGENOM mogą wyłącznie podmioty gospodarcze lub prowadzące 

działalność naukową. Nie oferujemy dostępu do Bazy POLGENOM dla klientów 

indywidualnych (podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej) („Klienci”). 

4. W celu uzyskania dostępu do Bazy POLGENOM niezbędne jest założenie konta Klienta. 

Aby założyć konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polgenom.pl  

w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować niniejszy Regulamin. 

 

5. Zamówienia na dostęp do Bazy POLGENOM można składać wyłącznie za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie www.polgenom.pl.  

 

6. Genomed oferuje trzy poziomy dostępu do Bazy POLGENOM: 

 

a) w trybie pojedynczych zapytań, dostęp przez jeden miesiąc, 

b) abonament roczny (dostęp oparty na identyfikacji adresu IP), 

c) indywidualne przeszukiwanie bazy za pomocą algorytmów własnych lub Klienta. 

 

7. Cena za dostęp do Bazy POLGENOM jest zróżnicowana dla podmiotów gospodarczych 

oraz dla  podmiotów akademickich i naukowych z obszaru UE. 

 

8. Każde zamówienie powinno zawierać: 

a) rodzaj zamawianego dostępu do Bazy POLGENOM, 

b) nazwisko i imię osoby dokonującej zamówienia na rzecz Klienta, telefon kontaktowy, 

c) dokładną nazwę i adres instytucji zamawiającej oraz dane do wystawienia faktury VAT 

d) NIP instytucji zamawiającej. 

 

http://www.polgenom.pl/


9. Wszystkie ceny za dostęp do Bazy POLGENOM zamieszczone na stronie internetowej 

www.polgenom.pl:  

a) podawane są w złotych polskich,  

b) zawierają podatek VAT,  

10.  Na wszystkie zamówione usługi dostępu do Bazy POLGENOM wystawiamy fakturę 

VAT. 

 

11. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez nas e-mailem, faksem lub 

telefonicznie. Zamówienie, które nie zostało przez nas potwierdzone – nie dotarło do nas, 

najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Prosimy wówczas o kontakt pod adresem 

mailowym polgenom@genomed.pl lub tel. 22 644 60 19. 

 

12. Formy płatności za zamówiony dostęp do Bazy POLGENOM: 

    przelew na konto: 

    Genomed S.A. 

    BNP Paribas Bank Polska SA 56 1600 1374 0003 0052 0282 6001  

    IBAN: PL56 1600 1374 0003 0052 0282 6001  

    BIC/SWIFT CODE: PPAB PLPK 

 

13. Dostęp do bazy jest realizowany po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Genomed S.A., o 

którym mowa w pkt 12 niniejszego Regulaminu. 

 

14. Czas dostępu do Bazy POLGENOM, o którym jest mowa w pkt 6 Regulaminu liczy się 

od momentu pierwszego logowania Klienta. 

 

15. W przypadku  stwierdzenia przez Klienta  nieprawidłowości w funkcjonowaniu Bazy 

POLGENOM  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Czas dostępu do Bazy 

POLGENOM, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu ulega w takim przypadku wydłużeniu o 

czas potrzebny na naprawienie funkcjonowania Bazy POLGENOM.  

 

16. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dane osób korzystających z Bazy POLGENOM 

zostaną wprowadzone do Bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia przez Genomed i nie 

będą udostępniane osobom trzecim, na co osoby te wyrażają swoją zgodę. Osoby korzystające 

z Bazy POLGENOM mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, mogą 

również zażądać zaprzestania ich przetwarzania. 

 

17. Osoby korzystające z Bazy POLGENOM zobowiązane są do  cytowania  w swoich 

publikacjach  naukowych następującej pracy: 

Boguszewska-Chachulska, A. M.,Matczynska, E., Lyszkiewicz, P., Krawczyk M., Kowalczyk 

D., Szymanczak R., Piotrowska A., Mossakowska M., Puzianowska-Kuznicka M., Zagulski 

mailto:polgenom@genomed.pl


M., Whole Genome Sequencing of successfully aging long-lived Polish Caucasians and 

creation of a reference database, 2016, Eur. J. Hum. Genetics 24 E-suppl.1, p.355 

 

18. Genomed zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu obowiązują niezwłocznie po opublikowaniu ich na stronie 

www.polgenom.pl/Regulamin.pdf. 

 

19. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są 

realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia 

zamówienia. 

 

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2017 roku. 

 

21. W sprawach nieobjętych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


