Termeni și condițiile de utilizare
Compania cu denumirea comercială “GENEKOR MEDICAL S.A. LABORATOR DE DIAGNOSTIC
PRIVAT” și titlul distinctiv “GENEKOR I.A.E.” (denumită în continuare „Compania”) ,localizată pe
Spaton Avenue, Gerakas, 52, având Numărul de Identificare Fiscală: 998278150, a înființat
prezentul site web https://genekor.oncloud.gr ( denumit în continuare “portalul”), care iși
furnizează serviciile în conformitate cu următoarele condiții de utilizare, pe care Medicii sunt
invitați sa le citească cu atenție și să continue către utilizarea serviciului doar dacă sunt în
totalitate de acord cu acestea. Navigarea și utilizarea implică acordul explicit privitor la aceste
condiții.
Portalul furnizează exclusiv Medicilor o colecție amplă de servicii, incluzând accesul la
documentația rezultatelor în format electronic. Serviciile deja existente, precum și orice noi
servicii care vor fi cuprinse în portal fac obiectul actualelor condiții de utilizare, exceptând cazul
în care contrariul este prevăzut în mod explicit.
Medicul poartă responsabilitatea accesării serviciilor portalului iar accesul aferent ar putea
necesita achitarea unor taxe părților terțe ( ex: furnizorii serviciilor de internet, taxa percepută
pentru timpul petrecut pe internet). Medicul poartă responsabilitatea exclusivă pentru achitarea
taxelor aferente. În plus, Medicul este exclusiv răspunzător pentru echipamentul personal
împreună cu mijloacele tehnologice care ii permit Medicului să acceseze serviciile portalului.
Portalul iși rezervă dreptul de a modifica sau/și de a întrerupe funcționarea temporar pentru
mentenanță pațială sau integrală a serviciilor cu sau fără notificarea Medicilor.

Înregistrare și acces
Dacă un Medic dorește să se înregistreze la serviciile portalului, Medicul este de acord să: a)
ofere informații reale, precise, valide și complete în conformitate cu datele solicitate Medicului
de către portal în cadrul cererii de acces la conținutul/serviciile portalului și b) să păstreze și să
actualizeze cu diligență datele de înregistrare ale Medicului astfel încât să fie mentinuțe reale,
precise, valide, actualizate și complete.
Cererea trebuie să cuprindă prenumele, numele, specilizarea, instituția, adresa, oraș, cod poștal,
țara, e-mail, nume de utilizator dorit și numere de contact. Medicul, prin depunerea cererii mai
sus menționate, acceptă în totalitate prezentele condiții.
Prin depunerea cererii de mai sus, Medicul primește imediat confirmarea parolei privată a
Medicului, doar în eventualitatea în care este deja înregistrat în sistemul Companiei. În caz
contrar, contul din portal va fi activat după recepționarea primei probe de către Companie.
Medicii inregistrați rămân exclusiv răspunzători pentru toate acțiunile întreprinse sub parola
privată, numele de utilizator și contul de utilizator în general.
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Medicii sunt de acord să notifice imediat portalul pentru orice utilizare neautorizată a contului
lor și orice încălcare și /sau potențială încălcare a securității.
În plus, Medicii sunt exclusiv răspunzători pentru utilizarea prudentă a contului și pentru
deconectarea obișnuită din cont la finalul fiecărei utilizări. Portalul nu este răspunzător pentru
orice daune sau pierderi care pot rezulta din utilizarea incorectă a contului oricărui membru
datorită nerespectării celor menționate mai sus în termenii și condițiile de utilizare.

Sunt de acord cu termenii și condițiile
Prenume – Nume: …………..…………….....
DA☐ NU☐
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Data: …… / …… / 20……

Physician Registration - Online Results Portal

Name
Surname
Specialty
Institution
Address
City
Zip
Country
Email
Username*
Telephone #1
Telephone #2

Please fill in the form and return it to support@genekor.com
*For Username use only alphanumeric characters, without spaces.
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