REGULAMIN WSPÓŁPRACY
§ 1 PRZEDMIOT
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług przez Partnerów
Firmy GeneMe, zwanej dalej GeneMe, z wykorzystaniem witryny
internetowej i Produktów dostarczanych przez GeneMe.
§ 2 UMOWA Z PARTNEREM
1.
Celem zawarcia Umowy z GeneMe, Partner zobowiązuje się do
założenia konta w systemie informatycznym GeneMe na stronie www.
geneme.eu, poprzez akceptację Regulaminu oraz podanie:
a)

imienia i nazwiska lub firmy;

b)

numeru NIP;

c)

adresu do korespondencji;

d)

adresu e-mail;

e)

numeru telefonu

2.
Partnerom przysługuje uprawnienie do dokonywania
zamówień Produktów w postaci pojedynczych zestawów do pobrania
DNA, składanych drogą elektroniczną na adres e-mail: orders@geneme.
eu, wraz ze wskazaniem ilości zestawów.
3.

Partner zobowiązuje się do:

a)

odbioru dostarczonych Produktów;

b)

przechowywania Produktów w warunkach określonych na

etykiecie jako warunki ich prawidłowego przechowywania;
c)
wprowadzania danych klienta końcowego do systemu
informatycznego GeneMe, celem wygenerowania i wydrukowania
Deklaracji świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego, zwanej
dalej Deklaracją, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu;
d)
przechowywania podpisanych
dokumentacji klienta końcowego;

Deklaracji

jako

części

e)
wykonania względem klientów końcowych wszelkich
obowiązków wynikających z Deklaracji, w szczególności obowiązków
informacyjnych;
f)
przekazywania klientom, którzy zaakceptowali Deklarację,
zestawu służącego do pobrania materiału genetycznego wraz z instrukcją
właściwego pobrania materiału, bądź samodzielnego pobierania
materiału, który zostanie wykorzystany przez GeneMe w celu wykonania
diagnostyki molekularnej;
g)
Ponownego pobrania próbek bądź przekazania kolejnego
zestawu klientowi końcowemu, po uzyskaniu od GeneMe informacji, że
jakość próbki uniemożliwia wykonanie badania;
h)
dni.

Opłacania wystawianych przez GeneMe faktur w terminie 14

2. Partner jako partner biznesowy GeneMe zobowiązuje się do:
a) nie przenoszenia na podmioty trzecie praw do całości lub części
niniejszej umowy;
b) nie przekazywania podmiotom trzecim know-how przekazanego
przez GeneMe;
c) wykorzystywania uzyskanego na podstawie umowy know-how tylko i

wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie
d) przetwarzania danych Klientów końcowych zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych RODO z dnia 25 maja 2018 r.
§3 PROCEDURA ZLECENIA BADANIA
1)
Partner składa zlecenie badania poprzez posiadane konto w
systemie informatycznym GeneMe.
2)
W zakładce „Badania” dostępnej po zalogowaniu na konto,
wybiera jedno badanie lub pakiet badań i przesyła zlecenie
3)
W zakładce „Raporty” rejestruje pacjenta podając kod pobranej
próbki oraz inne dane przewidziane na stronie internetowej;
4)
Po uzupełnieniu danych klienta końcowego – drukuje
Deklarację;
5)
Opłaca badanie, zgodnie z widoczną w systemie ceną za
badanie oraz sugerowaną ceną dla klienta końcowego;
6)
Wysyła pobraną próbkę wraz z podpisaną przez klienta
końcowego zgodą na adres GeneMe sp. z o.o., ul. Kładki 24, 80-822
Gdańsk, lub umożliwia klientowi samodzielne wysłanie próbki przy użyciu
opłaconej koperty, załączonej przez GeneMe do każdego zestawu do
badań;
7)
Jeśli faktura za badanie została opłacona, GeneMe udostępnia
wynik badania próbki na koncie Partnera w terminie 14 dni od otrzymania
próbki.
8)
Partner informuje klienta końcowego o otrzymaniu wyników
badań w ciągu 7 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty w komunikacji ze

swoimi klientami końcowymi, a treść wyników udostępnia bez zbędnej
zwłoki, najpóźniej na najbliższym spotkaniu z klientem.
§4 OBOWIĄZKI GENEME
1. GeneMe zobowiązuje się do:
a) terminowych realizacji dostaw Produktów w ilości wskazanej w
zawiadomieniach o zapotrzebowaniu na Produkty przesyłanych przez
Partnera zgodnie z postanowieniami z §4,
b) zapewnienia zgodności jakości Produktu z danymi umieszczonymi w
jego specyfikacji oraz informacjami zamieszczonych na etykietach,
c) zapewnienia standardów procesu produkcji uniemożliwiających
zanieczyszczenie Produktów,
d) przetwarzania danych Klientów końcowych zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych RODO z dnia 25 maja 2018 r.
4. GeneMe dochowuje najwyższych standardów jakościowych i
technologicznych przy realizacji badań DNA. Każda próbka DNA Klienta,
jest badana przez GeneMe dwukrotnie, aby wykluczyć możliwość błędu.
§5 ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
1. GeneMe potwierdza przyjęcie do realizacji zamówienia najpóźniej w
dniu następnym po jego złożeniu.
2. W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Dostawca
dostarczy zamówione Produkty, chyba że strony uzgodniły inny termin
ich dostawy. Dostawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu
dostawy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń np. opóźnień

ze strony producenta wymazówek lub dużą ilością złożonych zamówień.
3. GeneMe dostarcza Produkty do Partnera pod adres wskazany w
formularzu dostępnym na stronie internetowej Dostawcy w ramach
utworzonego konta Partnera. W przypadku niewskazania odrębnego
adresu dostawy przez Partnera adres dostawy jest tożsamy z adresem
siedziby firmy. Adres siedziby firmy rozumiany jest jako aktualny adres
podany przez Partnera za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej Dostawcy.
§6 POLECENIA
1)
Każdy Partner może polecać współpracę z firmą GeneMe
Nowym Partnerom. Nowy Partner podczas rejestracji, w polu „kod
polecający” może podać nazwę Partnera, który polecił mu współpracę
(„Polecającego”).
2)
W razie wskazania Polecającego, Polecający otrzyma 10 złotych
za każde badanie opłacone przez nowego Partnera.
3)
Do 10 dnia każdego miesiąca, GeneMe udostępni polecającemu
informację o ilości zleconych przez nowego Partnera badań. W odpowiedzi
Partner wystawi GeneMe fakturę tytułem „Promocja GeneMe” na kwotę
będącą iloczynem stawki 10 złotych i liczby wykonanych badań.

