
InitrebarL etc relentoare ia

terapiile     Ofulte,     persoanele     interesate     se     vor     putea     adresa     la     adresa     de     email:
programari@kinomed.ro

Numai  la  cererea  furnizorului,  aceasta  lists  va  putea  fi  completata,  pe  parcursul  derularii

prezentului  Acord, in masura in care  seditryele de terapie  sunt incheiate Si  apar ore libere in ziua de
terapie.

Art.5. Beneficiarul este de acord ca in situatia in care exista persoane care, indiferent de motiv:

a. nu se pot prezenta la terapie in intervalul alocat, timp de doua Sedinte consecutiv,

b.  sunt  persoane  care  refuza  semnarea Fisei  de  evaluare  a  starii  de  sanatate,  Fi§a-tip  Acord

prelucrare a datelor personale, completarea Fi§ei-tip denumita "Marturie"(privind modificarea starii de
sanatate ca efect al terapiei pe parcursul terapiei si la finalul acesteia) Si acordul de utilizare al acestora
de catre Partener Si al oricaror alte formalitati impuse de legislatia romana,acestea sa piarda prioritatea
la progranare.

Art.6.  in  cazui  prevazut  de  dispozitiiie  art.5,  pentru  a eficientiza timpui  pus  ia dispozitie  in
cadrul prezentului Acord, fumizorul de servicii poate invita la programare persoanele aflate pe lista pe

pozitiileurmatoareceloracdrorprioritateafostpierdut*faraafiobligat,cunotificareaBeneficiarului
despre aceasta situatie.

Art.7. Beneficiarul are dreptul s5 informeze pacientii ou privire la faptul ca acestia pot renun¢a
oricand la serviciile terapeutice.

Art.8. Fisele-tip mentionate la art.  3  sunt parte din Acord,  sunt Anexe la acesta Si  au aceeasi
valoare juridica ca Si Acordul de parteneriat.

Art.9. Beneficiarul se obliga sa promoveze ?n mod gratuit serviciile terapeutice ale partenerului
sau, SC KINO RED CENTER SEE. prin:

a.  intermediul  site-ului  www.amvvd.ro  (protejarea  anti  copiere,   atacuri  cibernetice,etc),  Si

permisiunea alimentarii acestuia cu articole despre terapiile aplicate.

b. promovarea terapiilor fumizate de terapeutii SC KINO MED CENTER SRL la evenimentele

proprii ale Asociatiei prin :

1.  permisiunea amplasarii unui banner  SC KINO RED  CENTER  SRL la loc vizibil  pe toata
durata manifestarii.

2.   garantarea  accesului   gratuit   al  terapeutilor   SC  KINO   RED   CENTER   SRL   la  toate
evenimentele Asociatiei pentru promovarea serviciilor sale,  amenajarea unui punct de contact direct,
uncle pot fi organizate, dupa posibilitati, testari ale starii de sanatate (gratuite numai pentru personalul
militar  cu  dizabilitati  din  teatrele  de  operatii  Si  pret  redus  pentru  celelalte  categorii  de  membri),
distribuire  materiale  publicitare,  etc.  £n  acest  scop,  Beneficiarul  se  obliga  sa remits  invitatia  cu  cel

pu}ii-I  1o 4iie lriaiii`ie de eveiiii-iieri`i, ia adiesa de eii-iaii a Full-iifciiuiui.

c. promovarea serviciilor Furnizorului in paginile media ale Asociatiei inclusiv prin publicarea
de articole referitoare la obiectul Acordului, lunar.
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de telefon la care acestia pot fi con±actaS permi progranare. Pentm de


