
REGULAMIN  

 

§ 1. 

[Postanowienia ogólne]  

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisów www.zyciepragipolnoc.pl, 

www.zyciepruszkowa.pl przez użytkowników oraz zasady pozyskiwania informacji.  

2. Właścicielem serwisów jest XIT DAMIAN LACH, Wierzbie 11A, 26-015 Pierzchnica, REGON: 

369878863, NIP: 6572488879, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej.  

3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. 

Rejestracja w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. 

4. Wszelkie uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres zyciepragipolnoc@gmail.com 

5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 

 Portal  –  serwisy www.zyciepragipolnoc.pl, www.zyciepruszkowa.pl prowadzone przez 

usługodawcę  

 Usługodawca – XIT DAMIAN LACH, Wierzbie 11A, 26-015 Pierzchnica, REGON: 369878863, 

NIP: 6572488879, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 

§ 2. 

[Warunki użytkowania]  

1.Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu 

zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania. 

2. Serwis jest Portalem Informacyjnym i jest dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu. 

 

§ 3.  

[Ochrona danych osobowych] 

1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i 

Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż inni Użytkownicy będący 

wynajmującymi, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie 

obowiązujące nie stanowią inaczej.  

2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka 

Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

3. Jeśli ktoś zażyczy sobie usunięcia danych i wpisu, zostaną one niezwłocznie usunięte. 

 

§ 4.  

http://www.zyciepragipolnoc.pl/
http://www.zyciepruszkowa.pl/
http://www.zyciepragipolnoc.pl/
http://www.zyciepruszkowa.pl/


[Zmiany Regulaminu] 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze 

względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w 

sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 

Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane 

poprzez Aplikację. 

2. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać 

korzystania z portalu. 

§ 5.  

[Prawa własności intelektualnej] 

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe 

oraz inne informacje, dostępne na portalu/ach stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. 

Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności 

przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie 

korzystają z ustawowej ochrony prawne. 

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji 

materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać 

interesów Usługodawcy i Użytkowników. 

3.Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Aplikacji. 

4. Tworzenie stron internetowych i serwisów podobnych lub identycznych z tym portalem, które 

wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z 

Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 6.  

[Odpowiedzialność] 

1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały, ogłoszenia oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. 

2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za 

korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu. 

3. Jeśli na Portalu zawarte są linki do innych stron internetowych, Usługodawca zastrzega, iż nie 

ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron 

internatowych. 

4. Portal nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami, którzy korzystają z Portalu 

citymedia.waw.pl. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na 

naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Portal jedynie przestawia informacje o ofertach. 

5. Informacje zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów 

zgodnych z prawem. 



6. Portal zastrzega sobie prawo usuwania zgłoszeń wpisów oraz ogłoszeń bez poinformowania o tym 

użytkownika i bez podania przyczyny. 

§ 7.  

[Informacje o wpisach] 

1.Wpisy darmowe: 

 Każda firma może umieścić wpis podstawowy (nazwa, adres, telefon) bezpłatnie tylko na 

terenie miasta/dzielnicy, w której posiada lokalizacje. 

 Zgłoszenia firm do innych dzielnic/miast niż te na których są zlokalizowane, będą odrzucane. 

 Wpis podstawowy nie zawiera stron internetowych, maili i słów opisu. Zgłoszenia 

zawierające takie informacje są odrzucane. 

 Każdy wpis musi zawierać nazwę, adres, telefon oraz maila i imię i nazwisko zgłaszającego. 

Wpisy nie spełniające podanych warunków, będą odrzucane. 

 Pola formularza zgłoszeniowego należy wypełnić prawdziwymi danymi. 

 Zgłoszenie wpisu jest rozpatrywane w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 

 Firmy w branżach są uszeregowane według wielkości wpisów i alfabetycznie. Wpisy właściwe 

są zawsze najwyżej, następnie wpisy powiększone, zwykłe i na końcu podstawowe. 

 O akceptacji lub odrzuceniu wpisu poinformujemy mailowo lub telefonicznie. 

 

2.Wpisy płatne: 

 Wpis płatny wyświetla się w Portalu przez rok od momentu umieszczenia wpisu, po tym 

okresie jest możliwość przedłużenia. 

 W każdym wpisie istnieje możliwość poprawki i korekty danych bez żadnych dodatkowych 

opłat. 

 W ramach wpisu właściwego istnieje możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć lub obrazka jako 

logo (zdjęcia firma dostaje na własność do dowolnego wykorzystania). 

 Jeśli firma zgłaszająca wpis płatny nie ma strony www lub adresu mailowego może umieścić 

więcej słów opisu lub dodatkowy numer telefonu. 

 Po zgłoszeniu wpisu płatnego kontaktuje się z Państwem osoba z naszej firmy. 

 

§ 8.  

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i 

Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem 

właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 roku. 


