
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ i PORAD PRAWNYCH ON-LINE 
 
DEFINICJE 

1. Strona kancelariamaciesza.pl jest prowadzona przez KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO 
RAFAŁ MACIESZA spółka komandytowa (dalej również „Administrator” lub „Kancelaria”) z 
siedzibą w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 5, numerem NIP: 6060092463, KRS 470930. 

2. Użytkownik – osoba korzystający ze strony. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o 
Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie 
zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. 
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym 
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu oraz 
celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich 
oraz praw Administratora. 

2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza swoimi działaniami pkt. I, Administrator 
ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z 
tym szkody. 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie 
„Polityka Prywatności”. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Informacje zamieszczane przez Administratora na stronie są na bieżąco aktualizowane. 

Administrator nie gwarantuje jednak ich prawidłowości, aktualności oraz kompletności. 
3. Administrator udziela Użytkownikom informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w 

ramach komunikacji bezpośredniej z Użytkownikiem. 
4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na 

których treść Administrator nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod 
linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) Zakłócenia w funkcjonowaniu strony wywołane m.in. 

- siłą wyższą, 
- awarią sprzętu, 
- niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych Osób, 

b) Czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania ze strony, wynikającą z 
przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i 
ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy 
zostaną powiadomieni, 

c) Wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony, 
o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania ze strony 
zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami 
korzystania przekazywanymi na stronie, 

d) Wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych 
podawanych przez Użytkowników strony. 

 
 



PORADY PRAWNE ON-LINE 
1. Porady prawne są udzielane wyłącznie po dokonaniu opłaty, zgodnej z cennikiem. 
2. W szczególnych przypadkach, z uwagi na skomplikowany charakter przedstawionego 

zagadnienia prawnego, Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie opłaty. 
3. W przypadku nieuzupełnienia opłaty w zakreślonym terminie, Kancelaria dokona zwrotu 

opłaty wyłącznie na numer rachunku bankowego, z którego został zlecony przelew. 
4. Porady są udzielane w terminie dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na 

koncie Kancelarii. W sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może zostać 
wydłużony o dodatkowy dzień roboczy. 

5. Autorem porad jest Kancelaria. 
6. Porady prawne są udzielane według najlepszej wiedzy prawnej, doświadczenia 

zawodowego i zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 
7. Porady są udzielane w formie pisemnej, na wskazany w zapytaniu adres e-mail. Na 

życzenie Użytkownika, porada może zostać udzielona w formie telefonicznej, przy czym w 
takim wypadku, treść udzielonej porady zostanie informacyjnie przesłana w formie 
pisemnej na wskazany e-mail.  

8. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę vat, żądanie takie należy wyrazić wraz 
ze złożonym zapytaniem, z jednoczesnym podaniem pełnych danych do faktury, w tym 
numeru NIP. W przypadku nie złożenia takiego żądania lub podania niepełnych danych, 
Kancelaria wystawia paragon, bez numeru NIP.  

 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa 
do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz 
Administratora bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów). 

2. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością 
prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego 
lub przepisach prawa prasowego. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je 
Administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres kancelariamaciesza@wp.pl lub 
rmaciesza@wp.pl  

2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą 
powodować różnice w wyświetlaniu treści. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. 
Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie. 

 


