
REGULAMIN
DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH DLA MIESZKAŃCÓW ZAWIERCIA

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
W RAMACH FANPAGE’U „WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa ogólne zasady udzielania darmowych porad prawnych dla

mieszkańców Zawiercia na portalu społecznościowym Facebook w ramach fanpage’u„Wirtualny Prawnik Zawiercie”.
2. Ilekroć w postanowieniach regulaminu jest mowa o:a) „zamawiającym” – należy przez to rozumieć podmiot będący wyłącznie

pełnoletnią osobą fizyczną, mieszkańcem miasta i gminy Zawiercie lub
pełnoletnią osobą fizyczną, która wykaże szczególnie silne związki z miastem i
gminą Zawiercie, przy czym ocena czy powyższa okoliczność zachodzi stanowi
wyłączną kompetencję wykonawcy;b) „wykonawca” – należy przez to rozumieć oznaczonego indywidualnie prawnika,posiadającego fachową wiedzę i przygotowanie zawodowe z zakresu prawa,realizującego zamówienia wynikające z treści niniejszego regulaminu;c) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć zapytanie prawne złożone przez
zamawiającego wykonawcy za pośrednictwem prywatnych wiadomości
tekstowych w portalu społecznościowym Facebook poprzez fanpage „WirtualnyPrawnik Zawiercie”;d) „poradzie prawnej” – należy przez to rozumieć odpowiedź wykonawcy na
zapytanie prawne zamawiającego udzieloną za pośrednictwem prywatnej
wiadomości tekstowej w portalu społecznościowym Facebook poprzez fanpage„Wirtualny Prawnik Zawiercie”.

3. Wykonawca świadczy zamawiającym darmowe porady prawne, których przedmiotokreślony został w § 2 Regulaminu, na zasadach w nim określonych.
4. Regulamin nie stanowi wzorca umownego / umowy konsumenckiej w rozumieniuprzepisów polskiego prawa cywilnego. Wykonawca nie prowadzi działalności

gospodarczej w przedmiocie doradztwa i obsługi prawnej w rozumieniu przepisówustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r.,Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami), bowiem realizacja zamówień nie jest przezwykonawcę wykonywana w sposób zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Wykonawca nie
jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa polskiego i unijnego.

5. Składając zapytanie o poradę, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem jejprzedmiotu, warunkami jej udzielania i Regulaminem oraz oświadcza, że akceptujewszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie,odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którymposługuje się Zamawiający.
7. Zamawiający jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu

udostępnione.



§2 PRZEDMIOT DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH
1. Przedmiotem darmowych porad prawnych dla mieszkańców Zawiercia na portaluspołecznościowym Facebook w ramach fanpage’u „Wirtualny Prawnik Zawiercie” jest

fachowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego (w tym: rzeczowego,spadkowego, rodzinnego oraz prawa zobowiązań), konsumenckiego, karnego orazadministracyjnego (z wyjątkiem spraw podatkowych, ubezpieczeniowych i„zusowskich”).
2. Doradztwo prawne, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie:1) wskazanie podstaw prawnych do opisywanych przez zamawiającego stanówfaktycznych,2) opis instytucji prawnych, jakie mają zastosowanie do wskazanych przezzamawiającego stanów faktycznych,3) wskazanie możliwych rozwiązań prawnych,4) wskazanie argumentów za i przeciw konkretnymi rozwiązaniami prawnymiopisanymi w punkcie trzecim.
3. Doradztwo prawne w zakresie spraw wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu jestudzielane nieodpłatnie (pro bono).
4. Doradztwo prawne, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje w

szczególności:1) odpowiedzi na pytania dodatkowe związane z treścią udzielonych porad w ramachdoradztwa,2) analizy dokumentów,3) sporządzania opinii prawnych na rzecz zamawiającego,4) sporządzania wzorów pism (w tym procesowych) i podań,5) sporządzania wzorów innych dokumentów (jak wzory umów czy regulaminy),6) obsługi prawnej zamawiającego,7) reprezentacji sądowej i pozasądowej zamawiającego,8) innych spraw, które wykonawca uzna za niepodlegające doradztwu w toku swejdziałalności.
5. Pomoc prawną w zakresie spraw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak równieżinną, wykraczającą poza zakres doradztwa wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafuzamawiający może uzyskać odpłatnie w Biurze Doradztwa Prawnego „Doradcy”

Edyta Muc, ul. Sienkiewicza 30/4, 42-400 Zawiercie (www: pbdoradcy.pl,mail: biuro@pbdoradcy.pl, tel.: +48 509 225 860).
§3 DARMOWE PORADY PRAWNE

1. Zamawiający w celu uzyskania porady prawnej zobowiązany jest opisać stan faktyczny iprawny, a także, o ile wiąże się to charakterem sprawy, załączyć pliki dokumentująceopisywany stan faktyczny i prawny.
2. Jednemu zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia jedynie jednego zamówienia uwykonawcy w danym miesiącu kalendarzowym.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w przypadkugdy z treści opisu, załączonego pliku lub z innych informacji udzielonych przezzamawiającego wynika konieczność bezpośredniego udzielenia porady przezwykonawcę albo obejmuje skomplikowany stan prawny, który uniemożliwia udzielenieporady w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.



4. Odmowa może zachodzić w szczególności, gdy w celu udzielenia porady prawnejniezbędne staje się:a. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów zrejestrów, ksiąg wieczystych, pism procesowych, orzeczeń i postanowieńsądowych, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;b. kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnychrozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawnązamawiającego;c. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanychprzez zamawiającego działań lub szans ich powodzenia;d. wydanie opinii na temat działań występujących w opisanym stanie faktycznymprzedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości, adwokatów, radcówprawnych, prokuratorów lub innych osób wchodzących w skład organówochrony prawnej;e. zaznajomienie z przepisami prawa obcego.
5. Odmowa może zachodzić także w przypadku, gdy zamawiający opisał stan faktyczny wsposób niezrozumiały, nieprecyzyjny, nie zadał pytania w zakresie w jakim ma byćudzielona porada prawna.
6. Odmowa może zachodzić ponadto w przypadku, w którym wykonawca poweźmieuzasadnioną wątpliwość co do miejsca zamieszkania zamawiającego, jegopodmiotowości prawnej, jak również w przypadku, gdy ten sam zamawiający zwróci siędo wykonawcy o poradę prawną po raz drugi tego samego miesiąca kalendarzowego.
7. Porada prawna udzielana jest jedynie w zakresie określonym przez zamawiającego i napodstawie podanych przez niego informacji lub przesłanych dokumentów.
8. Porady prawne udzielane są jedynie w dni robocze.
9. Porady prawne udzielane są w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Reguła tadotyczy jedynie dni roboczych.
10. Składając zamówienie zamawiający otrzymuje numer porządkowy zamówieniabędący kombinacją daty złożenia zamówienia oraz liczby porządkowej określającejkolejność wpłynięcia zamówienia do wykonawcy danego dnia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pięciu porad prawnych w danym dniuroboczym. Każde kolejne zamówienie, które wpłynie do wykonawcy w danym dniuroboczym będzie traktowane jako złożone następnego dnia roboczego.
12. Wykonawca przy udzielaniu porad prawnych może żądać przesłania dodatkowychinformacji lub dokumentów, w takim przypadku rozpoczęcie biegu okresu udzieleniaporady następuje po przesłaniu przez zamawiającego dodatkowych informacji lubdokumentów. Również ta chwila traktowana jest jako prawidłowe złożenie zamówienia.
13. Porada prawna zostaje udzielona poprzez sporządzenie jej w formie elektronicznej iprzesłanie jej do zamawiającego za pośrednictwem prywatnych wiadomości

tekstowych w portalu społecznościowym Facebook poprzez fanpage „WirtualnyPrawnik Zawiercie”.
14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść sformułowanego przezzamawiającego zamówienia, w tym opis stanu faktycznego lub prawnego związanego zudzielenie porady prawnej.
15. Porada prawna wykonywana jest zgodnie z treścią zamówienia, zgodnie zobowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że ze złożonego zapytania



wynika inny stan prawny, a wykonawca podjął się udzielenia odpowiedzi w zakresiewykraczającym poza ten zakres.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych wtrakcie udzielania porad prawnych i obsługi zamówień.
17. Zamawiający odpowiada za informacje przekazane Wykonawcy.
18. Zamawiający wyraża zgodę na publikowanie na fanpagu „Wirtualny Prawnik Zawiercie”w serwisie społecznościowym Facebook treści złożonego zapytania oraz udzielonejodpowiedzi, ale w stanie uniemożliwiającym identyfikację danych osobowychzamawiającego, w szczególności w tym celu wykonawca dokonuje zmiany okolicznościfaktycznych, nazw, danych osobowych i innych elementów publikowanego zapytania.
19. W związku z użytkowaną platformą komunikacyjną zarówno wykonawca, jak izamawiający są w równym stopniu związani wewnętrznym regulaminem serwisuspołecznościowego Facebook, dostępnym na witrynie internetowej serwisu pod nazwą„Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków”.

§4 INFORMACJE TECHNICZNE
1. Do złożenia zamówienia, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie,

niezbędne jest:a) posiadanie przez zamawiającego dostępu do Internetu,b) posiadanie przez zamawiającego dostępu do własnego indywidualnegokonta w portalu społecznościowym Facebook,c) polubienie fanpage’u „Wirtualny Prawnik Zawiercie” na portaluspołecznościowym Facebook dostępnego pod adresem www:facebook.com/wirtualnyprawnik.
2. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez zamawiającegoniezbędnego dostępu do fanpage’u wykonawcy dzięki korzystaniu przez niego zInternetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwegooprogramowania do korzystania z dostępu do fanpage’u.
3. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez zamawiającego zpodmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§5 DANE OSOBOWE
1. Wykonawca nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisówustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z2002 r. z późn. zm.).
2. Wykonawca w żadnym momencie realizacji zlecenia nie gromadzi, ani nie przetwarzadanych osobowych zamawiających.
3. Stosownie do wykorzystanej platformy komunikacyjnej w ramach realizacji zamówień

jedynym administratorem danych osobowych zamawiających, uprawnionym do ichgromadzenia i przetwarzania, jest właściciel serwisu społecznościowego Facebook –spółka Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park (California, USA). Warunki wykorzystaniadanych osobowych zamawiających w ramach serwisu określają „Zasady wykorzystaniadanych” przez serwis Facebook.
4. Podanie danych osobowych przez zamawiającego jest całkowicie dobrowolne. Dane nie

podlegają weryfikacji, jednakże wykonawca może odmówić udzielenia poradprawnych określonych w Regulaminie bez podania przez zamawiającego określonychdanych. O każdorazowej konieczności podania tych danych zamawiający zostanie



powiadomiony przez wykonawcę. Wykonawca nigdy nie będzie żądał podania danychosobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lubzwiązkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lubżyciu seksualnym.
§6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisuspołecznościowego Facebook, jak również fanpage’u „Wirtualny Prawnik Zawiercie”oraz zaprzestanie udzielania porad poprzez tę platformę komunikacyjną wskutekzdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacjizamieszczonych w poradach.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części fanpage’u„Wirtualny Prawnik Zawiercie” treści reklamowych. Ograniczeniem w tym zakresie jest

zakaz umieszczania przez wykonawcę treści reklamowych wkomponowanych w treśćporady prawnej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, w tymreklamowe, zamieszczane na fanpage’u oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osóbtrzecich. Wykonawca zastrzega sobie prawo do moderacji treści publikowanych przezzamawiających i osoby trzecie w przestrzeni publicznej fanpage’u (tablica, komentarzeitp.)
4. Korzystanie z porad prawnych nie oznacza nabycia przez zamawiającego jakichkolwiekpraw na dobrach niematerialnych do treści w nich zawartych. Zamawiający możekorzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
5. Treści udzielonych porad prawnych nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane,powielone, skopiowane lub utrwalone na zewnętrznych serwerach lub nośnikachdanych, z wyjątkiem nośników stanowiących wyłączną własność zamawiającego.
6. W zakresie udzielonych zamawiającemu porad prawnych nie ma on prawa do:a) sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania treści porad innyminstytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody wykonawcy,b) przekazywania informacji zawartych w treści porad osobom trzecim,c) udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie treści udzielonych porad prawnych,lub dalszego przekazania tych treści na rzecz innych osób trzecich, wszczególności osób nieuprawnionych postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. W związku z charakterem realizowanych zamówień polegających na udzielaniu poradprawnych, a przede wszystkim w związku z ich nieodpłatnym charakteremzamawiającemu nie przysługują roszczenia wynikające z niewykonania lubnienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, jak również z cywilnoprawnychprzepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi. Postępowaniereklamacyjne jest niedopuszczalne.



§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania i wskazania na fanpage’u„Wirtualny Prawnik Zawiercie” odnośnika do pełnej jego treści.
2. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o zmianie regulaminu pojawi się na tablicyfanpage’u „Wirtualny Prawnik Zawiercie”.
3. Wątpliwości na tle stosowania postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzyganena drodze polubownych rozmów między stronami. Konflikty mogą być rozstrzyganeprzez sądy powszechne. Sądem właściwym dla spraw związanych z postanowieniamininiejszego regulaminu jest sąd właściwy dla wykonawcy.
4. Problemy interpretacyjne związane z zapisami niniejszego regulaminu będąprzedmiotem analizy i negocjacji podmiotów zobowiązanych do ich stosowania.Wykładni autentycznej treści regulaminowych dokonuje wykonawca.

§Schemat ud


