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Regulamin serwisu internetowego 

mieszkaniowi.pl 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu 
internetowego pod adresem: www.mieszkaniowi.pl na rzecz Partnerów i Użytkowników indywidualnych. 

I. Definicje pojęć i dane Operatora  

Pojęcia zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób 

1. Regulamin - niniejszy regulamin 
2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.mieszkaniowi.pl,  
3. Operator  - Nowy Adres S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-833), przy ul. Świętokrzyskiej 18, 

wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310941 NIP: 527-23-85-577, REGON: 
0152424444 wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN wpłacony w całości. 

4. E-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać, 
odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej. 

5. Partner - deweloper, biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, inwestor, bądź jednostka 
samorządu terytorialnego, który/a korzysta z usług Serwisu na podstawie podpisanego Zlecenia. 

6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu. 

7. Konsument – Użytkownik/Partner będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

8. Treści - zawartość Serwisu umieszczana lub udostępniana przez Użytkowników oraz Partnerów w 
dowolnej formie, w szczególności komentarze, opinie, oceny, linki zewnętrzne, ogłoszenia, artykuły, 
materiały multimedialne (graficzne, dźwiękowe, audiowizualne). 

9. Zlecenie - dokument regulujący warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Spółką Nowy Adres. 

Dane Operatora Serwisu:  

Adres Operatora dla doręczeń: Nowy Adres S.A.;  00-833 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18, 

Adres e-mail do kontaktu w sprawach Serwisu, w tym w sprawach reklamacji: kontakt@nowyadres.pl 

Numer telefonu do kontaktu w sprawach Serwisu: tel. +48 22 826 54 63 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Partnerów z usług świadczonych 
przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. 

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności: 

 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 

 warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do 

współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis 

 zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, 

 warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

 tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Operator. 

4. Usługa świadczona Użytkownikowi drogą elektroniczną polega na:  

a) umożliwieniu Użytkownikom przeglądania  podstron Serwisu, w korzystania z artykułów i opracowań 

zgromadzonych w Serwisie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 
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b) umożliwieniu Partnerom  rezerwowania swojego udziału w Targach, na zasadach określonych w 

Regulaminie; 

c) umożliwieniu Partnerom oraz Użytkownikom zapisywania się do udziału w Dniach Otwartych 

organizowanych przez Partnerów; 

d) umożliwieniu Użytkownikom kupowania biletów na Targi oraz inne wydarzenia związane  branżą 

nieruchomości; 

e) umożliwieniu Użytkownikom i Partnerom potwierdzania swojej obecności na Targach, drogą 

elektronicznego formularza bezpośredniego kontaktu; 

f) umożliwieniu Użytkownikom pobierania elektronicznych publikacji udostępnionych w Serwisie; 

g) umożliwieniu Użytkownikom zapisywania się na seminaria tematycznie związane z Serwisem; 

5. Operator informuje, że usługa wskazana w pkt. 4 lit. 4 powyżej prowadzi do zawarcia umowy z 

obowiązkiem zapłaty. Pozostałe usługi są nieodpłatne.   

6. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien 

spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:  

 posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, Firefox 

w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, 

 posiadać włączoną obsługę Java Script, 

 posiadać aktywny adres e-mail 

  

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania zawartości Serwisu dokonuje się 

poprzez otwarcie żądanej strony Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga 

rejestracji.  

2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w rozdziale II, pkt. 4 lit. b-g 

dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie i potwierdzenie 

zamówienia usługi .  

3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, a Użytkownik będący 

Konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych Regulaminem. 

4. Złożenie zamówienia na usługę jest zawsze bezpłatne i dokonuje się poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego w Serwisie. 

5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. Celem przyspieszenia 

procesu wypełnienia formularza Operator może wyświetlić określone pola i zgody jako wypełnione 

domyślnie. Użytkownik lub Partner może jednak w każdym przypadku zmienić treść pola lub cofnąć 

(odznaczyć) zgodę. 

6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do złożenia 

i weryfikacji zamówienia oraz realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Operatora. 

7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Operator przesyła pocztą elektroniczną na podany 

adres potwierdzenie dokonania zamówienia.  

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej 

wskazanych oświadczeń: 

a) zapoznałem się  z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności. Rozumiem i akceptuję ich 

postanowienia 

b) przystępuję do korzystania z usług Operatora dobrowolnie, 

c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu, 

d) dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób 

trzecich, 

e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, 
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f) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem 

g) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o 

utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu. 

9. Operator może odmówić zawarcia umowy albo wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usług drogą 

elektroniczną w następujących przypadkach: 

a) jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Serwisu; 

b) jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób 

trzecich, 

c) jeżeli Operator otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z 

nimi działalności Użytkownika, 

d) jeżeli  Użytkownik przesyła niezamówione informacje handlowe, 

e) jeżeli Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,  

f) jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich 

poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Użytkownik podaje nieistniejące miejscowości, 

nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.    

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez 

Operatora na podany w  formularzu zamówienia adres e-mail. 

11. Operator zawiadomi Użytkownika o odmowie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail 

podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy 

zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie. 

IV. Dane osobowe 

1. Zamawiając usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu oraz dokonując zakupu biletów za 

pośrednictwem Serwisu Użytkownik oraz Partner wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 

osobowych w bazie danych Operatora, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1186 ze  zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy 

o świadczenie usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych 

osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usług za 

pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych 

osobowych.  

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora, lub podmiotów przez niego 

upoważnionych informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w Serwisie 

adres poczty elektronicznej. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę.  

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na prowadzenie przez Operatora lub podmioty przez niego 

upoważnione marketingu bezpośredniego na adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy 

rejestracji. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę.  

4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia 

się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w 

celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest 

całkowicie dobrowolne.  

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do 

nich osób trzecich.  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce 

prywatności Serwisu, którą Użytkownik i Partner akceptuje przed zamówieniem usługi świadczonej za 

pośrednictwem Serwisu. 
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 V. Odpowiedzialność Operatora, Użytkownika i Partnera Serwisu 

1. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Serwisie Treści o charakterze bezprawnym, to jest w 

szczególności treści: 

a) naruszających w jakikolwiek sposób przepisy prawa lub dobre obyczaje i normy moralne, 

wulgarnych i powszechnie uznanych za obraźliwe; 

b) naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności dobre imię przedsiębiorcy;   

c) szerzących nienawiść i propagujących radykalne postawy społeczne (jak np. faszyzm, dyskryminacja 

rasowa, etniczna, społeczna, wyznaniowa lub ze względu na płeć); 

d) o charakterze pornograficznym, erotycznym, budzących odrazę lub propagujących przemoc; 

e) o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym, bez zgody Operatora oraz ustalenia zasad 

publikowania takich treści w Zleceniu; 

f) zawierających spam i niezamówione informacje handlowe; 

g) niezwiązanych tematycznie z działem Serwisu, w jakim zostały umieszczone, 

h) naruszających w jakikolwiek inny sposób prawa osób trzecich. 

2. Użytkownik oraz Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie Treści oraz za 

skutki wynikłe z ewentualnych naruszeń praw osób trzecich związane z ich udostępnieniem.  

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. informacje pobrane z Serwisu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników Serwisu; 

b. Treści udostępniane przez Partnerów Serwisu, ich prawdziwość i rzetelność, merytoryczną wartość 

oraz za wynikłe z ich udostępnienia naruszenia praw osób trzecich; 

c. wszelkie inne zachowania Użytkowników pozostające w sprzeczności z prawem lub z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich skutki; 

d. działania osób trzecich naruszające prawa Użytkowników i Partnerów przez niezgodne z prawem 

wykorzystanie umieszczonych w Serwisie treści; 

4. Treści umieszczane przez Użytkowników stają się dostępne w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej 

moderacji Operatora. 

5. Operator umożliwia przesyłanie zawiadomień o dostrzeżonych naruszeniach postanowień Regulaminu 

lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokonanych w związku z umieszczaniem w Serwisie 

Treści.  

6. W przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze umieszczonych w 

Serwisie Treści, Operator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści, po uprzednim 

zawiadomieniu Użytkownika lub Partnera o zamiarze takiego uniemożliwienia. Jeżeli Operator otrzyma 

urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze umieszczonych w Serwisie Treści, niezwłocznie 

uniemożliwi dostęp do Treści, bez obowiązku uprzedniego zawiadomienia Użytkownika lub Partnera. 

7. W treści zawiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Operator wezwie Użytkownika 

lub Partnera do usunięcia Treści bezprawnych z Serwisu z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie 

krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Operator będzie uprawniony do 

usunięcia Treści bezprawnych. 

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą wskutek 

uniemożliwienia dostępu do Treści, dokonanego zgodnie z punktem 5 powyżej.  

9. Na wezwanie właściwych organów Operator będzie obowiązany do ujawnienia i udostępnienia 

wszelkich informacji dotyczących osób dokonujących naruszeń, o których mowa w pkt 4 powyżej. 

10. Operator jest uprawniony do wprowadzania czasowych, krótkotrwałych przerw w działalności całości 

Serwisu lub niektórych z jego funkcjonalności, w celu jego konserwacji, wprowadzania ulepszeń i 

rozszerzania funkcjonalności – bez uprzedniego informowania o tym użytkowników. 
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VI. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną. 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:  

a) imię i nazwisko, 

b) adres poczty elektronicznej 

c) opis usterki, w tym datę  (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia 

reklamacji Operator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.  

4. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność 

Operatora z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.    

5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Użytkownika, Operator przekazuje w 

formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane: 

a) opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem; 

b) dane identyfikujące Operatora, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Operatora, adres 

poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu z Operatorem i składania reklamacji; 

c) opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji; 

d) przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy; 

e) brak zobowiązania Operatora do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 

5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; 

f) czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy; 

g) możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

konsumenckich. 

6. Operator równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej 

formie pouczenie o odstąpieniu od umowy w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa 

odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy. 

7. Konsument, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić 

od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając 

Operatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia 

umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem 

(decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można 

złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się 

przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne. 

8. W przypadku skutecznego złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o 

świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Operator  ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto 

Klienta oraz usunąć podane przez Użytkownika dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną.  

9. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie 

przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez Operatora traci prawo do odstąpienia od umowy.  
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VII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu oraz domeny mieszkaniowi.pl są zastrzeżone na rzecz Nowy Adres 
S.A z siedzibą w Warszawie, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz 
danych są zastrzeżone na rzecz Nowy Adres S.A. lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których 
materiały - na podstawie współpracy z Nowy Adres S.A - są udostępniane na stronach Serwisu. 

2. Zarówno nazwa serwisu, domena internetowa mieszkaniowi.pl, jak i każdy z elementów Serwisu 
podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 
83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) 
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). 

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów 
zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw autorskich do 
utworów ani do baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności: kopiowanie, 
modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także 
poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach, rozpowszechnianie 
publikowanych na stronach Serwisu artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów, pobieranie 
zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - 
części. 

4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z udostępnionych w nim utworów lub baz danych 
wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może 
naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych ani godzić w słuszne interesy Operatora 
oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - w ramach współpracy z Operatorem - są 
udostępniane na stronach Serwisu 

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisu 
materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest natomiast zamieszczanie odnośników do Serwisu na 
stronach internetowych naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich lub godzących 
w zasady współżycia społecznego albo dobre obyczaje. 

6. Jakiekolwiek inny niż określony powyżej sposób korzystania z utworów i baz danych udostępnianych w 
Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw 
Operatora (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - w ramach współpracy z Operatorem - są 
udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie 
skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. 

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i pochodzą 
ze źródeł, które Operator  uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania 
błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Operatora, spółka ta 
nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie 
informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.  

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym 
regulaminem sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku 
Użytkownika lub Partnera nie będącego Konsumentem, sądem właściwym jest sąd siedziby 
Operatora.  

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 roku.  
10. Pełny i aktualny tekst Regulaminu oraz wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne na 

stronie głównej Serwisu w zakładce „regulamin”. 
11. Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w 

przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu,  zaistnienia przyczyn technologicznych lub 
technicznych, albo zmian przepisów prawa.  

12. W przypadku o którym mowa w pkt. 11 Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną powiadomieni 
pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 
7 dni. Nadto Operator poinformuje o planowanych zmianach na stronach Serwisu w zakładce „regulamin” 
na czas nie krótszy 7 dni przed wejściem w życie zmiany, w formacie dostępnym dla wszystkich 
zainteresowanych.  

 


