Podmínky registrace a fungování laboratoře na webu SEQme s.r.o.
Tyto podmínky jsou vyhotoveny v různých jazykových verzích. V případě pochybností je závazná anglická verze. Ostatní jazykové verze těchto
obchodních podmínek jsou pouze informativní

REGISTRACE LABORATOŘE

ODHLÁŠENÍ A ZRUŠENÍ LABORATOŘE

Kdo může registrovat laboratoř?
Kdokoliv, kdo je na webu registrován.

Může se člen z laboratoře trvale odhlásit?
Ano, pokud jsou splněny tyto podmínky:
❖ Všechny zakázky, vedené na jméno člena, jsou uzavřeny.
❖ Všechny faktury či předplatby na jméno člena jsou
uhrazeny.
Pozor: Po odhlášení zůstanou případné částky, které člen předplatil,
na účtu laboratoře!

Kdy může být laboratoř registrována?
Kdykoliv.
Jak registrovat laboratoř?
Přihlaste se do uživatelské části webových stránek a zvolte možnost
Registrace laboratoře.
Kdo je správce laboratoře?
Správce je jeden z členů laboratoře, který má právo rozhodovat o
tom, kdo bude či nebude členem registrované laboratoře. Správce
tedy kontroluje, kdo má nebo nemá přístup k předplatbě na účtu
laboratoře.
Jak se stanu správcem laboratoře?
Pokud laboratoř registrujete, jste automaticky jejím správcem. První
správce pak určí, kdo z členů laboratoře bude také správcem. Počet
správců není omezen.
Jak se stanu členem laboratoře?
Musíte mít vlastní registraci (na vaše jméno) na našem webu a
musíte znát zkratku laboratoře, pod níž je registrována. Sdělí vám ji
její správce, který vám případně může zaslat i pozvánku do
laboratoře na váš email.
FUNGOVÁNÍ LABORATOŘE
Musím se do laboratoře nějak přihlašovat?
Pouze poprvé (viz Jak se stanu členem laboratoře). Vaši přihlášku do
laboratoře schválí její správce. Jakmile tento jednorázový proces
proběhne, kdykoliv se následně přihlásíte do svého uživatelského
účtu na našem webu, budete automaticky přihlášeni i v laboratoři.

Uvidím po odhlášení z laboratoře své výsledky a faktury?
Ano.
Uvidím po odhlášení z laboratoře pohyby na svém účtu?
Ne. Stav vašeho účtu bude vynulován, jako při nové registraci, tzn.
veškeré pohyby na účtu realizované před odhlášením z laboratoře
neuvidíte, uvidíte pouze nové pohyby na účtu.
Odhlásil jsem se z laboratoře, můžu se do ní znovu přihlásit?
Ano.
Může se správce z laboratoře trvale odhlásit?
Ne. Jste-li správce laboratoře, můžete se z laboratoře odhlásit pouze
tak, že úlohu správce za vás převezme jiný člen nebo registraci
laboratoře úplně zrušíte.
Můžu laboratoř úplně zrušit?
Ano, pokud jsou splněny tyto podmínky:
❖ Všechny zakázky laboratoře jsou uzavřeny.
❖ Všechny faktury či předplatby jsou uhrazeny.
❖ Všichni členové se z laboratoře odhlásili, zbývá pouze
poslední člen-správce, který laboratoř zruší. Případný
zůstatek na účtu laboratoře bude převeden na uživatelský
účet posledního člena.
❖ Chcete-li laboratoř úplně zrušit a jsou-li splněny shora
uvedené podmínky, kontaktujte nás.

Liší se způsob objednávání analýz nebo doručování výsledků
pokud jsem nebo nejsem členem nějaké laboratoře?
Ne.

Můžu zrušenou laboratoř obnovit?
Ne.

Můžu si jako člen laboratoře předplatit sekvenování nebo
fragmentační analýzu?
Ano, předplatbu může provést kterýkoliv člen, ale předplacená
částka bude vždy plně k dispozici všem členům laboratoře.

POPLATKY

Má laboratoř vlastní fakturační adresu?
Ne. Potvrzení objednávek, daňové a případné další doklady včetně
předplateb jsou vystaveny dle fakturační adresy člena laboratoře,
který příslušnou transakci provádí. Fakturační adresu může každý
člen podle potřeby měnit.
Můžu být členem dvou laboratoří?
Ano, ale musíte mít na webu dvě registrace, každou s jiným
uživatelským jménem/emailem.
Můžu být současně členem laboratoře a čerpat z jejího kreditu a
současně objednávat na svůj účet?
Ano, ale musíte mít na webu dvě registrace, každou s jiným
uživatelským jménem/emailem.
Při objednávání najednou systém vyžaduje zadání mého čísla
objednávky, ačkoliv dříve jsem nic zadávat nemusel/a. Proč?
Protože správce laboratoře tento údaj požaduje.

Je registrace nebo fungování laboratoře nějak zpoplatněna?
Ne. Celý systém je úplně zdarma.

Tyto podmínky jsou platné od 13. února 2022 a nahrazují všechny
případné předchozí verze.
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