
Regulamin telefonicznych porad eksperta nt. polisolokat  
dla czytelników DGP 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
(1) Regulamin określa zasady korzystania z telefonicznych porad prawnych dostępnych  

dla czytelników Dziennika Gazety Prawnej w związku z publikacją materiału nt. polisolokat. 
(2) Organizatorem akcji jest Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042),  

przy ul. Okopowej 58/72, wydawca Dziennika Gazety Prawnej (dalej „Organizator”). 
(3) Regulamin określa zakres i warunki udzielania telefonicznych porad prawnych. 
(4) Korzystając z telefonicznej porady prawnej, czytelnik potwierdza, że zapoznał się  

z Regulaminem świadczenia Usługi, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego 
Regulaminu. 

(5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający  
z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności spowodowany dysproporcją  
między liczbą Usługobiorców w stosunku do Usługodawcy oraz pracą operatorów telefonicznych. 

(6) Porad prawnych udziela adwokat Grzegorz Prigan. 
 

§ 2 
Realizacja usługi 

 
(1) Usługa jest przeznaczona dla czytelników Dziennika Gazety Prawnej w wersji papierowej lub 

elektronicznej (dalej „Czytelników”). 
(2) Usługa stanowi telefoniczną poradę prawną udzielaną przez Usługodawcę dla Czytelników. 
(3) Usługa będzie realizowania w dniu 19.09.2014 r. w godzinach 8-18 pod numerem telefonu 

602 466 800. 
(4) Telefoniczna porada prawna jest bezpłatna dla Czytelników.  
(5) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, w przypadku 

gdy:  
(i) istnieje konieczność zapoznania się z treścią jakichkolwiek dokumentów, w 

szczególności pism, umów, zaświadczeń, wypisów, orzeczeń, ksiąg wieczystych 
lub decyzji, których Czytelnik nie przedstawił; 

(ii) pytanie jest skonstruowane w sposób uniemożliwiający udzielenie 
odpowiedzi; 

(iii) pytanie dotyczy zamiaru naruszenia prawa, dobrych obyczajów albo zawiera 
treści obraźliwe lub jest tak sformułowane, że istnieje obawa, że może naruszyć 
dobra osobiste osób trzecich; 

(iv) pytanie nie dotyczy prawa polskiego; 
(v) pytanie nie jest związane z tematyką polisolokat. 

(6) Organizator dołoży wszelkich starań, aby Usługa została zrealizowana zgodnie z opisem Usługi, 
nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie Usługi. 

 
§ 3 

Postanowienia końcowe 
 

(1) Organizatorzy mają prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach internetowych jednego z 
organizatorów. 

(2) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2014 roku. 


