
Regulamin korzystania 
z Platformy APD Medical 

 
1. Postanowienia ogólne  
1.1. Niniejszy Regulamin określają zasady i warunki korzystania z Platformy APD Medical przez 
Providerów oraz udostępniania jej Klientom.  

1.2. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem 
oraz Providerem zgodnie z poniższą procedurą:  
1.2.1. Administrator przekaże Providerowi na adres mailowy wskazany Administratorowi 
przez Providera do kontaktu treść niniejszego Regulaminu, jak również login i hasło dostępu 
do Konta Providera utworzonego przez Administratora;  

1.2.2. Provider zapozna się z treścią otrzymanego Regulaminu, a po jego akceptacji zaloguje 
się po raz pierwszy do Konta Providera utworzonego przez Administratora na Platformie APD-
Medical przy użyciu otrzymanego drogą mailową loginu i hasła.  

1.2.3. Niniejszy Regulamin w brzmieniu przekazanym Providerowi drogą mailową staje się 
źródłem wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Providera z chwilą pierwszego 
logowania Providera do Konta Providera.  

1.2.4. Przy pierwszym logowaniu do Konta Providera Provider powinien dokonać zmiany hasła 
dostępu do Konta Providera na własne.  
1.3. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem a 
Klientem w zakresie, w jakim Klient uzyskał dostęp do Platformy APD-Medical za 
pośrednictwem Providera.  
 

2. Definicje  
Przez użyte w niniejszym Regulaminie oraz Umowach z Klientami pojęcia należy rozumieć:  
2.1. Administrator – APD Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nałęczowskiej 60 
lok. 16, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000526315.  

2.2. Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy - zestaw ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych 
według metody Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego, kontrolowana przez Providera 
Neuroflow ATS w ramach jego działalności zawodowej. Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 
składa się z jednego lub kilku etapów, obejmujących każdorazowo sporządzenie dla Klienta 
przez Providera Diagnozy Neuroflow ATS oraz sporządzenie przez Administratora dla Klienta 
Sesji Treningowych i jej wykonywanie przez Klienta.  

2.3. Dane – dane wprowadzane przez Administratora lub Providera na Platformie APD 
Medical, w tym dane osobowe Klienta, o których mowa w § 12 Regulaminu, oraz wyniki 
Diagnozy Neuroflow ATS. 2.4. Diagnoza Neuroflow ATS – wynik badań i testów słuchowych 
Klienta przeprowadzonych i wykonanych przez Providera z wykorzystaniem między innymi 
znormalizowanych narzędzi i testów dostępnych na Platformie APD-Medical;  



2.5. Konto Providera - konto zakładane przez Administratora na Platformie APD-Medical dla 
Providera, które dostępne jest dla danego Providera po Logowaniu pod adresem www.adp-
medical.pl/admin.php, poprzez które Provider uzyskuje dostęp do Kont Klientów założonych 
przez danego Providera, ich Diagnoz Neuroflow ATS, wyników ich Sesji Treningowych i innych 
funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy APD-Medical.  

2.6. Konto Klienta – konto zakładane przez Providera na Platformie APD-Medical przed 
wykonaniem Diagnozy Neuroflow ATS, które dostępne jest dla danego Klienta po uiszczeniu 
opłaty zgodnie z Regulaminem i po Logowaniu pod adresem www.neuroflow.pl, poprzez które 
Klient uzyskuje dostęp do dedykowanych dla niego Sesji Treningowych sporządzonych na 
podstawie aktualnej Diagnozy Neuroflow ATS.  

2.7. Logowanie – proces mający na celu uzyskania dostępu do Konta Providera lub Konta 
Klienta i zgromadzonych w nich danych.  

2.8. Klient – osoba fizyczna objętą opieką Providera, której Provider udostępnia przyznane mu 
przez Administratora dane dostępowe umożliwiające korzystanie z Platformy; w przypadku 
osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za Klienta w 
zakresie praw wszelkiego rodzaju oraz obowiązków o charakterze majątkowym uważa się 
również osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu takich osób 
fizycznych.  

2.9. Platforma APD-Medical – internetowy serwis stanowiący zespół wzajemnie powiązanych 
stron internetowych oraz aplikacji dostępnych w domenie apd-medical.pl i neuroflow.pl, 
umożliwiający prowadzenie treningu słuchowego metodą Neuroflow Aktywnego Treningu 
Słuchowego, składający się z części otwartej (ogólnodostępnej) oraz części zastrzeżonej 
(dostępnej dla Providera i Klienta po podaniu indywidualnego kodu dostępowego).  

2.10. Provider – lekarz audiolog, logopeda, psycholog, pedagog – terapeuta,  terapeuta 
integracji sensorycznej lub inna osoba fizyczna działająca w ramach własnej działalności 
gospodarczej lub w ramach osoby prawnej, która w swoich podstawowych kompetencjach  
zawodowych posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej z  dziećmi / osobami dorosłymi i 
która ukończyła odpowiednie szkolenie, uprawniające do zdobycia certyfikatu Providera 
Neuroflow ATS, posiadająca odpowiednie kompetencje i kwalifikacje zawodowe określone 
niniejszym Regulaminem.  

2.11. Sesja Treningowa – zindywidualizowany zestaw ćwiczeń słuchowych opartych na 
aktualnych danych i badaniach naukowych, usprawniających funkcje słuchowe i poznawcze, 
sporządzony przez Administratora dla danego Klienta wykonywanych w ramach Neuroflow 
Aktywnego Treningu Słuchowego na podstawie wyników aktualnej Diagnozy Neuroflow ATS.  
 

3. Konto Providera i Konto Klienta – postanowienia wspólne  
3.1. Provider lub Klient mogą posiadać tylko jedno własne Konto Providera lub Konto Klienta 
umożliwiające dostęp do zasobów Platformy APD-Medical. Założenie więcej niż jednego Konta 
wymaga dokonania uprzednich ustaleń z Administratorem odnośnie możliwości Platformy 
APD-Medical do prowadzenia dwóch kont należących do jednego Providera lub Klienta.  

3.2. Treść Platformy APD-Medical jest udostępniana wyłącznie w sieci Internet w domenie 
apd-medical.pl. i neuroflow.pl 
3.3. Korzystanie z Platformy APD-Medical w części otwartej (ogólnodostępnej) tj. 
niewymagającej Logowania jest bezpłatne.  



3.4. Korzystanie z Platformy APD-Medical w części zastrzeżonej tj. dostępnej dla Providera lub 
Klienta po Logowaniu wymaga:  
3.4.1. założenia Konta Providera lub Konta Klienta;  

3.4.2. wniesienia opłaty zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;  
3.5. Provider lub Klient powinni chronić swoje hasło dostępu do Konta Providera lub Konta 
Klienta przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie 
oraz upublicznienie hasła. Administrator nie odpowiada za posłużenie się hasłem Providera 
lub Klienta przez osobę trzecią, chyba, że doszło do tego z winy Administratora.  
 

4. Konto Providera  
4.1. Konto Providera zakładane jest przez Administratora niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Administratora opłaty zgodnie z § 7.1.  

4.2. Konto Providera dostępne jest dla danego Providera po Logowaniu pod adresem 
www.adp-medical.pl/admin.php za pomocą loginu i własnego hasła dostępowego. Login i 
hasło dostępu do Konta Providera przekazywane jest Providerowi przez Administratora na 
adres mailowy wskazany Administratorowi przez Providera do kontaktu.  

4.3. Provider ma prawo do korzystania z Platformy APD Medical i Konta Providera przez okres, 
za jaki uiścił opłatę licencyjną.  

4.4. W ramach Konta Providera Provider uzyskuje dostęp do Kont Klientów założonych przez 
danego Providera, ich Diagnoz Neuroflow ATS oraz wyników ich Sesji Treningowych i innych 
funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy APD Medical.  

4.5. W ramach Konta Providera Provider uzyskuje możliwość tworzenia Kont Klientów, 
wykonywania Diagnoz Neuroflow ATS dla Klientów oraz dostęp do innych aktualnych 
funkcjonalności Platformy APD Medical.  
 

5. Konto Klienta  
5.1. Konto Klienta zakładane jest przez Providera na Platformie APD Medical przed 
wykonaniem pierwszej Diagnozy Neuroflow ATS. W tym celu Provider wprowadza do 
Platformy APD Medical dane osobowe Klienta, prawdziwość tych danych zostaje 
potwierdzona przez Klienta, pisemnym podpisem na kwestionariuszu osobowym Klienta.  

5.2. Konto Klienta dostępne jest dla danego Klienta po uiszczeniu opłaty za dedykowaną Sesję 
Treningową, jaka zostanie opracowana dla danego Klienta, na podstawie aktualnej Diagnozy 
Neuroflow ATS i po Logowaniu pod adresem www.neuroflow.pl  za pomocą loginu i hasła 
dostępowego, które Klient otrzymał na swoją pocztę mailową podczas wprowadzania danych 
Klienta niezbędnych do wykonania pierwszej Diagnozy Neuroflow ATS. Klient zostanie 
poinformowany przez Providera o wysokości należnej opłaty za dedykowaną Sesję 
Treningową oraz zasadach jej prowadzenia a także otrzyma na raporcie wykonanej Diagnozy 
Neuroflow ATS kod danej Diagnozy Neuroflow ATS z informacją o sposobie jej uiszczenia (w 
tym danymi konta bankowego Administratora).  
5.3. W ramach Konta Klienta Klient uzyskuje dostęp do dedykowanej dla niego Sesji 
Treningowej sporządzonej na podstawie aktualnej Diagnozy Neuroflow ATS.  

5.4. Sesja Treningowa sporządzona przez Administratora na podstawie aktualnej Diagnozy 
Neuroflow ATS udostępniana będzie Klientowi na Koncie Klienta w terminie 7 dni roboczych 
od dnia uiszczenia należnej opłaty przez Klienta.  

http://www.neuroflow.pl/


5.5. Klient ma prawo do korzystania z Konta Klienta przez zaplanowany okres dedykowanej 
Sesji Treningowej, liczony od dnia jej udostępnienia na Koncie Klienta, przedłużony o trzy 
miesiące.  

5.6. Klient ma prawo udostępnić swój login i hasło dostępowe swojemu Providerowi w celu 
prowadzenia przez niego Sesji Treningowych Neuroflow ATS w gabinecie Providera. 
Udostępnienia tego dokonuje w formie pisemnej Providerowi, co pozostaje w gestii umowy 
między Klientem a Providerem, w którą Administrator nie ingeruje.  
 

6. Provider  
6.1. Provider zobowiązany jest do udziału w pierwszym szkoleniu dotyczącym Diagnozy i 
Terapii APD wg metody Neuroflow ATS i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu 
końcowego.  Po wniesieniu opłaty licencyjnej, Provider, podczas pierwszego logowania do 
Platformy, zyskuje kod Providera Neuroflow ATS (nadany przez system), który wpisuje na 
certyfikacie. Certyfikat z kodem Providera i aktualna licencja uprawniają do pracy na 
Platformie APD Medical. 

6.2. Provider zobowiązany jest do działania zgodnie z etyką terapeuty w stosunku do Klientów 
jak i innych Providerów, do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych mających na 
celu zapewnienie profesjonalnego świadczenia usług z wykorzystaniem Neuroflow Aktywnego 
Treningu Słuchowego, w tym w szczególności poprzez udział w szkoleniach obowiązkowych 
organizowanych od czasu do czasu przez Administratora, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 
lata.  

6.3. Ukończenie szkolenia dot. Diagnozy i Terapii APD wg metody Neuroflow ATS nie uprawnia 
Providera do prowadzenia szkoleń nadających certyfikat Providera Neuroflow ATS, natomiast 
uprawnia do przedstawiania / prezentowania / informowania  o  metodzie. 

6.4 Provider zobowiązany jest do poinformowania Administratora o wszelkich okolicznościach 
faktycznych lub prawnych, stanowiących przeszkodę w świadczeniu przez niego usług dla 
Klientów opisanych w niniejszym Regulaminie.  

6.5. Provider sporządza dla Klienta Diagnozę Neuroflow ATS w ramach każdego etapu 
Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego. Diagnoza w formie oryginalnego raportu 
wydrukowanego z Platformy APD Medical zostaje przekazana Klientowi lub jego opiekunowi 
podczas każdej diagnozy.   Na podstawie aktualnej Diagnozy Neuroflow ATS Klient może 
zamówić u Administratora Sesję Treningowe.  

6.6. Warunki i zasady odpłatności usług Providera na rzecz Klientów określane są przez nich 
odrębnie, a Administrator w żaden sposób w to nie ingeruje.  
 

7. Opłaty  
7.1. W celu uzyskania dostępu do Platformy APD Medical i Konta Providera, Provider 

zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Administratora rocznej opłaty licencyjnej. Opłatę 

licencyjną należy uiścić w ciągu roku od dnia otrzymania informacji o uzyskaniu pozytywnego 

wyniku egzaminu, o którym mowa w § 6.1. W przypadku bezskutecznego upływu tego 

terminu Provider zobowiązany jest do ponownego spełnienia warunków określonych w § 

6.1. 



7. Opłaty  
7.1. W celu uzyskania dostępu do Platformy APD Medical i Konta Providera, Provider 
zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Administratora rocznej opłaty licencyjnej. Opłatę 
licencyjną należy uiścić w ciągu roku od dnia otrzymania informacji o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku egzaminu, o którym mowa w § 6.1. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu 
Provider zobowiązany jest do ponownego spełnienia warunków określonych w § 6.1.  
7.2. Pierwsza opłata licencyjna obejmuje okres jednego roku liczony od dnia przekazania 
Providerowi loginu i hasła dostępu zgodnie z § 4.2. Kolejne roczne opłaty licencyjne należy 
uiścić na rzecz Administratora przed upływem aktualnego okresu rocznego korzystania z 
Platformy APD Medical i Konta Providera. Opłata licencyjna, o której mowa powyżej, wynosi 
1400,00 złotych (w tym należny podatek VAT). Jeśli w czasie trwania rocznej licencji 20-tu 
Klientów, których konta powiązane są z Providerem rozpocznie Sesje Treningowe Neuroflow 
ATS, wówczas opłata za kolejny rok licencji wyniesie 1,00zł. Dotyczy to również oświatowych 
placówek publicznych, medycznych, organizacji społecznych działających non profit, jednakże 
z pominięciem Klientów, którzy otrzymali bezpłatne Sesje Treningowe. 

7.3. Jeśli opłatę licencyjną wnosi oświatowa placówka publiczna, wówczas Administrator 
zapewnia 10 bezpłatnych pełnych Sesji Treningowych dla Klientów Providera lub Providerów, 
których konta Providera powiązane są z tą placówką. Jeśli opłatę licencyjną wnosi publiczna 
placówka medyczna lub inna organizacja społeczna działająca non profit, wówczas 
Administrator zapewnia 5 bezpłatnych pełnych Sesji Treningowych dla Klientów Providera lub 
Providerów, których konta Providera powiązane są z tą placówką.  Pula bezpłatnych Sesji 
Treningowych przypada na rok trwania licencji a niewykorzystane w danym roku  Sesje 
Treningowe nie przechodzą na kolejną licencję. Aby Administrator przygotował bezpłatne 
Sesje Treningowe dla Klientów Providera Kod Diagnozy danego Klienta powinien zostać 
przesłany na adres: biuro@apd-medical.pl.7.4. W celu zamówienia dedykowanej dla Klienta 
Sesji Treningowej sporządzonej przez Administratora na podstawie aktualnej Diagnozy 
Neuroflow ATS, Klient uiszcza na rzecz Administratora opłatę w terminie ośmiu tygodni od 
dnia sporządzenia Diagnozy Neuroflow ATS. Wysokość należnej opłaty zostanie przekazana 
przez Providera, a na otrzymanym raporcie wykonanej Diagnozy Neuroflow ATS podany 
zostanie kod danej Diagnozy Neuroflow ATS z informacją o sposobie uiszczenia opłaty (danymi 
konto bankowego Administratora).  

7.5. Klient uiszcza osobną opłatę za Sesje Treningowe zamówione w ramach każdego etapu 
Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego.  
 

8. Odpowiedzialność  
8.1. Wyłączną odpowiedzialność za treść przedstawionej Administratorowi Diagnozy 
Neuroflow ATS danego Klienta ponosi Provider i Klient.  

8.2. Przygotowanie najlepszego, zindywidualizowanego programu Sesji Treningowej zależy od 
rzetelności wykonanej przez Providera Diagnozy Neuroflow ATS danego Klienta, a także od 
prawdziwości danych przekazanych przez Klienta lub jego opiekunów podczas badań i testów 
słuchowych Klienta przeprowadzonych i wykonanych przez Providera przy sporządzaniu 
Diagnozy Neuroflow ATS. Wyniki uzyskane w ramach Aktywnego Treningu Słuchowego 
Neuroflow zależą, również od systematyczności i prawdziwości odpowiedzi udzielanych w 
ćwiczeniach wykonywanych w ramach Sesji Treningowej. Każdy Klient jest inny i cały szereg 
okoliczności wpływa na skuteczność uczenia się, a Administrator nie kontroluje sposobu 

mailto:biuro@apd-medical.pl


korzystania z przekazanych Klientowi treści, dlatego w żaden sposób nie może gwarantować 
poprawy wyników uczenia w rezultacie korzystania z Platformy APD Medical.  

8.3. Klient powinien korzystać z treści zawartych w Platformie APD Medical pod stałą kontrolą 
Providera, który odpowiada za prawidłowe wykonanie Diagnozy stanowiącej podstawę do 
opracowania Sesji Treningowej.  

8.4. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności w zakresie dokonania 
merytorycznego sprawdzenia dostarczanych mu treści, Administrator w najszerszym 
dopuszczonym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe 
szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Platformy APD Medical.  

8.5. Klient, który używa treści zawartych w Platformie ATS niezgodnie ze wskazówkami 
Providera lub bez konsultacji z Providerem, używa Platformy APD Medical wyłącznie na swoją 
odpowiedzialność. W szczególności Administrator nie odpowiada za ewentualne negatywne 
skutki takich działań, jakie wystąpią u Klienta.  
8.6. Provider, który używa treści zawartych w Platformie APD Medical niezgodnie z zasadami 
przekazanymi na szkoleniach ze stosowania Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego, 
używa Platformy APD Medical wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności 
Administrator nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią 
u Klienta.  

8.7. Według najlepszej wiedzy Administratora brak jest szczególnych zagrożeń związanych z 
korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Platformy APD Medical.  

8.8. Administrator zobowiązuje się podejmować wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni 
poprawnego działania Platformy APD Medical, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy 
technicznej i zobowiązuje się usuwać w najszybszym terminie w miarę możliwości 
technicznych i organizacyjnych wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Providera lub 
Klienta. Jednorazowa przerwa w dostępności Platformy APD Medical nie powinna przekraczać 
dwudziestu czterech godzin. Administrator nie odpowiada za te przerwy w dostępności 
Platformy APD Medical, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Klienta oraz 
awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Providera lub Klienta a Platformą APD 
Medical.  

8.9. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:  
8.9.1. skutki nieprawidłowego wykorzystania Konta przez Providera lub Klienta i 
udostępniania go osobom trzecim,  

8.9.2. skutki wynikłe z przejęcia danych dostępowych Providera lub Klienta (login, hasło) przez 
osobę trzecią, jeżeli przyczyna tego nie leży wyłącznie po stronie Administratora,  

8.9.3. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy 
Providera lub Klienta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,  

8.9.4. wprowadzanie do bazy danych Platformy danych o bezprawnym charakterze lub 
związaną z nimi działalnością, jeśli o tym nie wiedział,  

8.9.5. prawdziwość Danych podanych przez Providera lub Klienta w trakcie rejestracji oraz 
korzystania z Platformy APD Medical,  

8.9.6. jakiekolwiek szkody Providera lub Klienta wynikającej z nieprawidłowego udostępniania 
bądź niemożności udostępniania jego Konta z przyczyn technicznych lub organizacyjnych,  

8.9.7. jakiekolwiek szkody Providera lub Klienta wynikającej z czasowego braku dostępu do 
Platformy APD Medical,  

8.9.8. utratę Danych, 



8.9.9. następstwa działań, podjętych przez Użytkowników, stanowiących naruszenie 

postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

9. Komunikacja i reklamacje  
9.1. Pytania Klienta w sprawie prowadzonego Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow 
powinny być kierowane bezpośrednio do Providera, który monitoruje proces Sesji 
Treningowych i służy wsparciem Klientowi.  

9.2. Provider lub Klient mogą zgłaszać pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania 
Platformy APD Medical przy użyciu narzędzia komunikacyjnego Platformy APD Medical, pocztą 
elektroniczną lub listownie na adres Administratora. Administrator odbiera pytania dotyczące 
funkcjonowania Platformy APD Medical w dni robocze w godz. 9:00-17:00 i realizuje je wg 
kolejności ich napływania. Administrator dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, niezwłocznie po ich wpływie do Administrator, nie później jednak niż w 
ciągu 30 dni roboczych.  

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do: publikowania wewnętrznych wiadomości w 
Platformie APD Medical zawierających informacje dotyczące funkcjonowania Platformy APD 
Medical, a także ankietowania Providerów i Klientów za pomocą ankiet elektronicznych.  
 

10. Blokada dostępu do Platformy APD Medical  
10.1. Administrator może wyłączyć dostęp do Platformy APD Medical czasowo lub trwale dla 
Providera – przed upływem okresu, na jaki została uiszczona opłata licencyjna – w 
następujących sytuacjach:  
10.1.1. w razie zaprzestania prowadzenia działalności zawodowej pozwalającej na 
prowadzenie Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego;  

10.1.2. w razie ujawnienia faktu korzystania z udostępnionych na Platformie APD Medical 
treści w sposób sprzeczny z Regulaminem;  

10.1.3. w przypadku podania nieprawdziwych Danych Administratorowi do założenia Konta 
Providera;  

10.1.4. w razie powtarzającego się nieprawidłowego wykonywania Diagnoz Neuroflow ATS;  

10.1.5. w razie nieetycznego zachowania wobec Klienta, innych Providerów,  

10.1.6. na wniosek Providera.  
10.2. Administrator może wyłączyć dostęp do Platformy APD Medical czasowo lub trwale dla 
Klienta w następujących sytuacjach:  
10.2.1. w razie ujawnienia faktu korzystania z udostępnionych na Platformie APD Medical 
treści w sposób sprzeczny z Regulaminem;  

10.2.2. w przypadku podania nieprawdziwych Danych Providerowi ATS przy zakładaniu Konta 
Klienta,  

10.2.3. w razie wyłączenia dostępu do Platformy Providerowi, z którego Kontem Providera 
powiązane jest Konto Klienta, pod warunkiem wcześniejszego umożliwienia Klientowi 
powiązania go z kontem innego Providera, zgodnie z § 10.3 poniżej.  
10.3. W razie wyłączenia dostępu do Platformy APD Medical Providerowi, do Klienta, który ma 
powiązane z nim Konto Klienta zostaje automatycznie wysłany e-mail z propozycją nawiązania 
współpracy z innym Providerem, działającym w możliwie najbliższej okolicy Klienta. Po 
dokonaniu wyboru nowy Provider zakłada nowe konto Klientowi z chwilą zadeklarowania 



przez wskazanego Providera objęcia danego Klienta terapią według Neuroflow Aktywnego 
Treningu Słuchowego, przy czym dane z dotychczasowego Konta Klienta zostaną przekazane 
nowemu Providerowi na jego pisemny wniosek skierowany na adres mailowy Administratora: 
biuro@apd-medical.pl listem zwrotnym.  

10.4. Klient ma prawo do zmiany Providera, wówczas na pisemny wniosek Klienta przesłany 
adres mailowy Administratora: biuro@apd-medical.pl, wyniki poprzednich diagnoz zostaną 
przekazane nowemu Providerowi, po zadeklarowaniu przez niego w formie pisemnej 
przesłanej na powyższy adres mailowy opieki nad Klientem.  

10.5. Pomimo wyłączenia Klientowi dostępu do Platformy APD Medical, Administrator 
zapewnia Klientowi możliwość jednorazowego usunięcia z Platformy APD Medical danych 
przypisanych do profilu Klienta, tj. danych osobowych, wyników diagnoz, wyników odbytych 
sesji terapeutycznych. Usunięcia danych dokonuje Administrator na pisemną prośbę Klienta.  
10.6. Klient ma stałą możliwość natychmiastowego, samodzielnego usunięcia wszystkich 
swoich danych osobowych, wyników diagnozy, nawet jeśli nie wykupił Sesji Treningowych 
Neuroflow ATS poprzez link jaki otrzymał w mailu wysłanym podczas wprowadzania danych 
osobowych do Platformy APD Medical. 
 

11. Zmiana Regulaminu  
11.1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego tekstu 
Regulaminu na Platformie APD Medical.  

11.2. W stosunku do konkretnego Providera lub Klienta zmienione postanowienia wchodzą w 
życie z chwilą zaakceptowania przez niego Regulaminu w nowym brzmieniu.  

11.3. Akceptacja Regulaminu w aktualnym brzmieniu jest warunkiem dokonania 
każdorazowego logowania Providera lub Klienta do Platformy APD Medical.  

11.4. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu:  
11.4.1. przez Providera - następuje wyłączenie dostępu Providera do Platformy APD Medical 
bez prawa do zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany okres opłaconego dostępu;  

11.4.2. przez Klienta – następuje wyłączenie dostępu Klienta do Platformy APD Medical, bez 
prawa żądania zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany czas opłaconego dostępu. Kwestia 
rozliczeń pomiędzy Klientem a Providerem w tym zakresie pozostaje przedmiotem 
uregulowań pomiędzy tymi podmiotami, w którą Administrator w żaden sposób nie ingeruje.  
 

12. Ochrona danych osobowych  
12.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), Administrator informuje, iż: 
12.1.1 jest administratorem danych osobowych zarówno Providera, jak i Klienta; 
12.1.2 dane osobowe Providera są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i 
realizacji usług w ramach Platformy APD Medical na podstawie umowy zawartej poprzez 
akceptację niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś dane osobowe 
Klienta są przetwarzane w celu wykonania Diagnozy Neuroflow ATS, mogącej posłużyć 
przygotowaniu zindywidualizowanego programu Sesji Treningowej według metody Neuroflow 
Aktywnego Treningu Słuchowego na podstawie zgody Klienta, wyrażonej na kwestionariuszu 
osobowym Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 



12.1.3 odbiorcami danych osób wymienionych w pkt. 12.1.1 są pracownicy i współpracownicy 
Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z 
realizacji celów wymienionych w pkt. 12.1.2, na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania, w szczególności Administrator powierza Providerowi zebranie danych Klienta i 
wprowadzenie ich do Platformy APD Medical; 
12.1.4 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 
12.1.5 dane osobowe Providera będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie 
dochodzenie roszczeń z tytułu podjętej współpracy, zaś dane osobowe Klienta do czasu 
wycofania zgody na ich przetwarzanie, w szczególności poprzez samodzielne usunięcie 
danych, w trybie określonym w pkt. 10.6; 
12.1.6 każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku Klienta również prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO; 
12.1.7 przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale konieczne w 
celu realizacji usług w ramach Platformy APD Medical, zatem konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości wykonania Diagnozy Neuroflow ATS oraz przygotowania i 
przeprowadzenia programu Sesji Treningowej według metody Neuroflow Aktywnego 
Treningu Słuchowego; 
12.1.8 Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, które 
prowadziłoby do podjęcia w ten sposób decyzji wobec osób wymienionych w pkt. 1, w tym 
również nie dochodzi do ich profilowania. 

12.2. Administrator powierza Providerowi, na podstawie odrębnej umowy, przetwarzanie 
danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji usług 
w ramach Platformy APD Medical.  
 

13. Ochrona praw autorskich  
13.1. Wszelkie elementy Platformy APD Medical (zarówno w warstwie treści jak i formy) oraz 
materiały szkolenia dla Providerów Neuroflow ATS stanowią przedmiot majątkowych praw 
autorskich Administratora, w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. 
Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, 
umieszczanie lub transmitowanie treści Platformy APD Medical oraz treści dostępnych pod 
domeną www.apd-medical.pl i www.neuroflow.pl w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek 
metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.  
13.2. Wykorzystanie Platformy APD Medical (zarówno w warstwie treści jak i formy) do 
działalności naukowo-badawczej wymaga uzyskania pisemnej zgody Administratora.  
 

14. Postanowienia końcowe  
14.1. Prawo właściwe  
14.1.1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa 
polskiego.  

http://www.neuroflow.pl/


14.2. Prawa autorskie  
14.2.1. Wszelkie elementy Platformy APD Medical (zarówno w warstwie treści jak i formy) 
stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Administratora, w całości lub w części 
obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, 
powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści Platformy 
APD Medical oraz treści dostępnych pod domeną www.apd-medical.pl w jakiejkolwiek postaci 
i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.  
14.3. Rozstrzyganie sporów  
14.3.1. Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu polubownego 
rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z niniejszego Regulaminu.  

14.3.2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z niniejszym 
Regulaminem rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla 
siedziby Administratora.  
14.4. Klauzula salwatoryjna.  
14.4.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy okażą się 
nieważne, pozostaje to bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub 
Umowy.  

14.4.2. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w siedzibie Administratora w Warszawie, ul. 
Nałęczowska 60 lok 16, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00-16:00 
oraz na stronie internetowej www.neuroflow.pl.  

14.4.3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa.  
 

 


