REGULAMIN SAMOOBSŁUGOWEGO KIOSKU PROFILAKTYCZNEGO

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego.
2. Korzystanie z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym
zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień tego Regulaminu.
3. Użytkownik oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na ekranie w Samoobsługowym Kiosku
Profilaktycznym, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na korzystanie
z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego na zasadach określonych w tym Regulaminie.
4. Akceptacja tego Regulaminu jest dobrowolna i stanowi warunek skorzystania z Samoobsługowego Kiosku
Profilaktycznego.
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie wyrażenia, należy rozumieć zgodnie z definicjami:
1. Samoobsługowy Kiosk Profilaktyczny (w skrócie Kiosk) – specjalistyczne stanowisko wyposażone w tablet
dotykowy, klawiaturę, drukarkę oraz aparaturę pomiarową (ciśnieniomierz, wzrostomierz oraz analizator
składu ciała), zintegrowane z platformą do badań i analizy fizjologicznych parametrów życiowych.
2. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Kiosku.
3. System informatyczny – system informatyczny umożliwiający odbieranie i transmitowanie danych
z aparatury pomiarowej (sensorów medycznych), podgląd i opis zmierzonych parametrów Użytkownika oraz
generowanie raportów z pomiarów.
4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego.
§3
Zasady korzystania z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego
1. Korzystając z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego, Użytkownik ma do wyboru język pomiarów (polski
bądź angielski) oraz dodatkową opcję systemu głosowego podczas wykonywania pomiarów. Po zapoznaniu się
z Regulaminem i zaakceptowaniu Regulaminu, Użytkownik wpisuje swój wiek oraz płeć.
2. Korzystając z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego, Użytkownik może:
a) wpisać deklarowany wzrost (w centymetrach),
b) wykonać pomiar wzrostu za pomocą wzrostomierza (w centymetrach),
c) zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi za pomocą ciśnieniomierza,
d) zmierzyć masę ciała (w kilogramach), BMI i skład ciała poprzez skorzystanie z analizatora składu ciała,
e) wpisać dodatkowe dane pomiarowe np. obwód pasa,
f) otrzymać podsumowanie wykonanych pomiarów w formie wydruku,
g) otrzymać wydruk pomiarów wraz z normami (wskazanymi przez producentów aparatury pomiarowej) oraz
dodatkowymi danymi, wpisanymi podczas procesu pomiarów.

§4
Ograniczenia w korzystaniu z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego
1. Urządzenie przeznaczone jest dla osób powyżej 18 roku życia.
2. Z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego nie mogą skorzystać osoby posiadające rozrusznik serca,
elektroniczne urządzenia wspomagające życie (np. sztuczne serce, sztuczne płuco), przenośne urządzenia
diagnostyczne (np. elektrokardiograf, holter).
3. Niezalecane jest, by z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego korzystały kobiety ciężarne, osoby,
które odczuwają duszności, zawroty głowy czy ataki paniki w małych, zamkniętych przestrzeniach i osoby
odczuwające drgawki (epilepsja fotogenna) podczas wpatrywania się w ekran.
4. Niezalecane jest, by z analizatora składu ciała korzystały osoby powyżej 81 roku życia, osoby z gorączką,
osoby będące w trakcie intensywnej budowy masy mięśniowej, osoby dializowane, z osteoporozą
w zaawansowanym stadium i obrzękami.
5. Osoby niewidome, głuche oraz z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym korzystają
z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego z pomocą opiekuna.
6. W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, niemożliwe jest wykonanie analizy składu ciała przy
pomocy urządzenia znajdującego się w Samoobsługowym Kiosku Profilaktycznym.
7. Korzystanie z aparatury pomiarowej przez Użytkowników w opisanych powyżej przypadkach, może
doprowadzić do zakłóceń pracy urządzeń, uszkodzenia urządzeń, a co za tym idzie do spowodowania sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia Użytkownika.
§5
Prowadzenie głosowe
1. Prowadzenie głosowe jest to funkcjonalność dostępna w Samoobsługowym Kiosku Profilaktycznym,
umożliwiająca przekazywanie informacji głosowych Użytkownikowi, tożsamych z wyświetlanymi na ekranie.
Komunikaty głosowe zapewniają wygodne i zrozumiałe procedury obsługi osobom starszym
lub niedowidzącym.
2. Prowadzenie głosowe może zostać aktywowane przez Użytkownika poprzez wybranie ikony na ekranie
startowym „Potrzebuję przewodnika głosowego”
§6
Pomiar parametrów
1. Użytkownik robi pomiary za pomocą aparatury pomiarowej, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi
na ekranie tabletu.
2. Po wykonaniu pomiarów, wyświetlane jest ich podsumowanie wraz z informacją o opcji wydruku.
3. Wydruk z pomiarów zawiera wyniki wykonanych przez Użytkownika pomiarów wraz z normami
dla wybranych pomiarów (ciśnienie tętnicze krwi, masa ciała, BMI, analiza składu ciała).
4. Korzystanie z Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego następuje wyłącznie w celu wykonania
pomiarów i otrzymania wydruku pomiarów. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem.
5. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika w ciągu 5 minut, Samoobsługowy Kiosk Profilaktyczny
zakończy trwającą sesję i powróci do ekranu startowego.

§7
Zbieranie danych z pomiarów
1. Samoobsługowy Kiosk Profilaktyczny zbiera dane dotyczące wieku, płci i wyników pomiarów.
2. Dane zbierane przez Kiosk nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.
Użytkownik nie może wprowadzać do systemu swoich danych osobowych (np. takich jak imię, nazwisko,
numer telefonu, adres). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zakres danych podawanych podczas
korzystania z Kiosku.
3. Dane zbierane przez Kiosk mogą posłużyć jedynie do celów statystycznych.
§8
Obowiązki użytkownika
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Kiosku zgodnie z Regulaminem, instrukcjami wykonywania
pomiarów wyświetlanymi na ekranie, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z jego przeznaczeniem,
zachowując w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym elementy składowe Kiosku.
2. Przed wykonaniem danego pomiaru, Użytkownik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz stóp. Podczas
dezynfekcji Użytkownik stosuje środki znajdujące się w wyposażeniu Kiosku, zgodnie ze wskazanym
na etykiecie sposobem użycia.
3. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia Użytkownika, powinien
on niezwłocznie powiadomić doradcę ds. profilaktyki i promocji zdrowia, asystującego podczas wykonywania
pomiarów. Pracownik ten na prośbę Użytkownika skontaktuje się z numerem alarmowym 112, w celu
wezwania pogotowia ratunkowego.
4. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia sieciowego podczas korzystania z Kiosku,
Użytkownik powinien ponowić wykonanie pomiarów. W przypadku powtarzających się problemów
technicznych, Użytkownik powinien powiadomić pracownika oddziału wojewódzkiego Funduszu.
§9
System informatyczny
1. System informatyczny jest utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. z późn. zm., o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i jest objęty ochroną.
2. Użytkownik może korzystać z Systemu informatycznego wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne
w celu skorzystania z funkcjonalności Samoobsługowego Kiosku Profilaktycznego na zasadach przewidzianych
w Regulaminie.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownik nie może w szczególności:
a) dekompilować ani dezasemblować Systemu informatycznego, czyli odtwarzać postaci źródłowej Systemu
informatycznego w oparciu o jego kod wynikowy,
b) rozpowszechniać oprogramowania, ani jego kopii,
c) dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
oprogramowaniu, w tym usuwać jego ewentualnych błędów,
d) Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Systemu informatycznego treści nieprawdziwych, oraz
treści, których wprowadzenie byłoby niezgodne z prawem lub naruszałoby prawa lub dobra osób trzecich.

