Regulamin korzystania z serwisu www.biuletyn-prawny.pl
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia
usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.biuletynprawny.pl, zwanym dalej Serwisem oraz zasady korzystania z tych usług.
2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5,
poz. 24 z późn. zm.), zarejestrowanym w Rejestrze Dzienników i Czasopism
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny pod
numerem: 870, wydawanym przez Małgorzatę Karcz z siedzibą w Bielsku-Białej
43-300, przy ul. Stojałowskiego 32/4. Redaktorem naczelnym Serwisu jest
Małgorzata Karcz, redakcja Serwisu mieści się w Bielsku-Białej 43-300, przy ul.
Stojałowskiego 32/4.
3. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z
późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy
Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem
Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
9. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
I. DEFINICJE
1. Usługodawca – Małgorzata Karcz, prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Kancelaria Prawna Veritas Radca Prawny Małgorzata Karcz z siedzibą w
Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 32/4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-21786-50, Regon: 242897860.
2. Usługobiorca – każdy korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę,
objętych Regulaminem.
3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
II ZAKRES USŁUG
Usługą oferowaną w ramach Serwisu jest możliwość bezpłatnego przeglądania i
odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, itd.)
zamieszczanych w Serwisie.
III WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni
dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką typu: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,
Safari albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od
włączenia przetwarzania skryptów JavaScript, Java, zainstalowania wtyczki Flash
oraz akceptacji cookies.
IV ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
1)
Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie
zaakceptowania regulaminu i rozpoczęcia korzystania z Serwisu,
2)
Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, zobowiązany jest
do zapoznania się z regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
V PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób
ciągły, z tym zastrzeżeniem, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić
przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, awarii serwera itd.
2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny
z prawem lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i
wtórne ich wykorzystywane w całości lub w części.
4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w
Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa
autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne
formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie
wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Artykuły publikowane w Serwisie obejmują stan prawny na dzień ich wydania
(pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego). Miesiąc i rok wydania
podany jest przy każdym wydaniu Serwisu i przy każdym artykule.
6. Artykuły publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie
są poradami prawnymi, stąd też nie stanowią sugestii dla działań Usługobiorcy w
jego sprawie, w której mogą nie być prawidłowe lub nieaktualne (co zależy od
stanu faktycznego każdej konkretnej sprawy, stanu prawnego itd).

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać
w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy:
Kancelaria Prawna Veritas Radca Prawny Małgorzata Karcz 43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 32/4
2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu
poleconego przez Usługodawcę.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia
Regulaminu.
6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na
adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
VIII ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania
przez Usługobiorcę z Serwisu jak również w razie zakończenia wydawania i
prowadzenia Serwisu przez Usługodawcę.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu
3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz
oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty
elektronicznej redakcja@biuletyn-prawny.pl
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.09.2012 r.

