Regulamin korzystania z usługi "Zapytaj prawnika"
na stronie internetowej www.czyczewska.pl
Kancelarii Adwokackiej adwokat Pauliny Czyczewskiej
§1
Regulamin określa zasady korzystania z usługi "Zapytaj prawnika", świadczonej przez
Kancelarię Adwokacką adwokat Pauliny Czyczewskiej za pośrednictwem strony internetowej
www.czyczewska.pl.
§2
Użyte w regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Kancelaria –Kancelaria Adwokacka adwokat Pauliny Czyczewskiej, adres siedziby:
Os. B. Śmiałego 36/45, 60-682 Poznań.
2. Regulamin – Regulamin korzystania z usługi "Zapytaj prawnika" na stronie
internetowej www.czyczewska.pl Kancelarii Adwokackiej adwokat Pauliny
Czyczewskiej
3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usługi „Zapytaj prawnika” świadczonej przez Kancelarię Adwokacką
adwokat
Pauliny
Czyczewskiej
za pośrednictwem strony internetowej www.czyczewska.pl
4. Administrator – Kancelaria Adwokacka adwokat Pauliny Czyczewskiej i jej
pracownicy prowadzący i zarządzający serwisem www.czyczewska.pl
5. Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał
zamieszczony w dziale „Zapytaj Prawnika” przez Użytkownika lub Administratora
6. Informacja prawna – odpowiedź nie wymagająca dogłębnej analizy stanu prawnego,
doktryny i orzecznictwa, zasadniczo wynikająca wprost z przepisów prawnych,
udzielana
w oparciu o podany przez Użytkownika opis stanu faktycznego, bez zapoznania się
z dokumentami sprawy.
§3
1. Dział strony internetowej www.czyczewska.pl „Zapytaj prawnika” służy do
odpowiedzi na pytania Użytkowników z obszarów działalności Kancelarii
Adwokackiej, prowadzonej przez adwokat Paulinę Czyczewską, będącą członkiem
Izby Adwokackiej w Poznaniu.
2. Przedmiotem pytań w dziale „Zapytaj prawnika” może być tylko i wyłącznie prawo
oraz tematyka związana z jego tworzeniem, stosowaniem i interpretacją.
3. Wszelkie Posty przed ich opublikowaniem są weryfikowane przez Administratora.
§4
1. Odpowiedzi w dziale "Zapytaj prawnika" udzielane są w formie informacji prawnej i
mogą stanowić pomoc natury prawnej. Nie są i nie mogą być traktowane na równi z
poradami prawnymi i interpretacjami przepisów prawa udzielanymi przez Kancelarię
na podstawie stosownego zlecenia, a także przez powołane do tego jednostki czy
instytucje.
2. Użytkownicy, którzy chcieliby uzyskać bliższe informacje o Kancelarii, zasięgnąć
porady prawnej, zlecić sporządzane opinii prawnej lub prowadzenie sprawy proszeni

są
o bezpośredni kontakt z pracownikami Kancelarii.
§5
1. W celu przesłania zapytania należy wpisać treść stanu faktycznego i pytanie w polu
"treść pytania" oraz podać adres zwrotny e-mail, a następnie zatwierdzić przyciskiem
„wyślij pytanie”.
2. Przesyłając pytanie za pośrednictwem strony www.czyczewska.pl, Użytkownik
oświadcza,
że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
§6
1. Korzystanie z usługi „Zapytaj prawnika” jest bezpłatne.
2. Administrator udziela odpowiedzi na pytanie Użytkownika możliwie najszybciej, nie
jest jednak związany żadnym terminem.
3. Administrator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie lub ograniczyć jej
zakres do wybranych elementów przesłanego stanu prawnego i faktycznego, bez
podania
przyczyny,
a w szczególności jeśli odpowiedź wymaga analizy sprawy oraz weryfikacji
dokumentów.
4. O opublikowaniu pytania decyduje Administrator. Nie jest obowiązany do
poinformowania
o tym Użytkownika.
§7
1. Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na publikację treści przesłanych pytań wraz
z udzieloną odpowiedzią na stronie internetowej Kancelarii, bez podania danych
osobowych, danych kontaktowych, nr telefonu oraz adresu e-mail Użytkownika.
2. Administrator nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane
w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem
są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W
każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji
prowadzonej
z Administratorem. Żądanie winno zostać zgłoszone w formie pisemnej na adres
Administratora.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą
elektroniczną stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz i innych ustaw.
2. Reguły wykonywania przez adwokata zawodu zebrane są w Zbiorze Zasad Etyki
Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), dostępnym na stronie Okręgowej
Rady Adwokackiej w Poznaniu w zakładce „Przepisy”: www.radaadwokacka.poznan.pl.
§9

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu
internetowego
z przyczyn od niego niezależnych.
§ 10
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej
www.czyczewska.pl.

