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REGULAMIN  
usługi świadczonej w ramach infolinii o podwyższonej płatności InfoliniaPrawna.pl  

  

§1  

Organizatorem serwisu jest firma „Grzegorz Ciesielski – DoradcaPrawny.net” z siedzibą w Kuznocinie, 96-500 

Sochaczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: 8371823912, REGON: 366720334. §2  

Usługa skierowana będzie wyłącznie do osób dorosłych. Serwis jest dostępny dla pełnoletnich abonentów  

telefonicznych sieci komórkowych oraz stacjonarnych.  

§3  

1. Serwis polega na nawiązaniu połączenia głosowego z prawnikiem.  

2. W ramach serwisu możliwe jest uzyskanie porady prawnej.  

a. Aby uzyskać poradę prawną dzwoniący powinien:  

i. przedstawić problem prawny,  

ii. udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez prawnika,  

iii. nie zatajać informacji istotnych dla udzielenia porady,  

iv. przedstawiać informacje zgodne z prawdą.  

3. Porad udzielają osoby (dalej zwane „prawnikami”) o wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu, które  są 

wystarczające, aby zapewnić wysoki standard udzielanych porad prawnych.  

4. Porady nie mają charakteru opinii prawnych.  

5. Przed właściwym połączeniem Uczestnikowi zostanie odtworzony komunikat o treści: „Koszt 

połączenia: 4 złote 92 grosze brutto za minutę”. Po czym połączenie uczestnika zostanie 

przekierowane do jednego z prawników, którzy obsługują infolinię.  

6. W przypadku, gdy wszyscy prawnicy aktualnie prowadzą rozmowy, dzwoniący będzie słyszał sygnał 

wołania, a lektor w równych odstępach czasu będzie informował, którą pozycję dzwoniący zajmuje w 

kolejce. 

7. Opłacie podlega również czas oczekiwania na połączenie. 

8. Aby skorzystać z serwisu należy zadzwonić pod numer 703 703 007. Koszt za minutę połączenia 

wynosi 4 zł netto – 4,92 zł brutto.  

§ 4  

Dokumentacja dotycząca działalności serwisu InfoliniaPrawna.pl przechowywana będzie w siedzibie firmy 

„Grzegorz Ciesielski – DoradcaPrawny.net”, Kuznocin, 96-500 Sochaczew.  

§ 5  

Organizatorzy serwisu InfoliniaPrawna.pl nie ponoszą odpowiedzialności za usterki techniczne wynikłe po 

stronie innych Operatorów.  
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§ 6  

1. Treści komunikatów, kierowanych do prawnika przez dzwoniącego, nie mogą być niezgodne z 

prawem polskim, międzynarodowym lub postanowieniami niniejszego regulaminu.  

2. Zabronione jest posługiwanie się w ramach korzystania z usługi z materiałów obscenicznych, 

obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej 

wyznaniowej, propagujących przemoc itp.  

3. Użytkownik nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, może zostać pozbawiony prawa 

do korzystania z serwisu bez możliwości zwrotu opłaty za wykonane połączenie.  

§ 7  

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu powinny być kierowane w formie pisemnej do 

„Grzegorz Ciesielski – DoradcaPrawny.net”, Kuznocin, 96-500 Sochaczew lub mailowo na adres 

bok@infoliniaprawna.pl.  

2. Przedmiotem reklamacji nie może być prawidłowo naliczona opłata za połączenie.  

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.  

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej InfoliniaPrawna.pl.  

§ 8  

1. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne.  

2. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.   

3. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu 

jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 

poz. 883 z późn.zm.) – „Grzegorz Ciesielski – DoradcaPrawny.net”, Kuznocin, 96-500 Sochaczew.  

4. Uczestnik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu, w celu przesyłania informacji 

handlowych dotyczących usług „Grzegorz Ciesielski – DoradcaPrawny.net”, Kuznocin, 96-500 

Sochaczew oraz w celach promocyjnoreklamowych.  

1. Jeżeli uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to zrobić przesyłając 

wiadomość email, która będzie zawierać w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które 

przesyła na adres zmiany@infoliniaprawna.pl.  

 

2. § 9  

1. Niniejszy regulamin obowiązuję od dnia jego publikacji na stronie internetowej InfoliniaPrawna.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  
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