
 

Załącznik do uchwały Nr 1033/2019  

Rady OIRP w Warszawie z 18.09.2019 r. 

 

 

Zasady korzystania z usługi zamieszczania i udostępniania ogłoszeń na stronie 

internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Świadczenie usługi zamieszczania i udostępniania ogłoszeń na stronie internetowej 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, zwanej dalej „Usługą”, podlega: 

1) niniejszym zasadom korzystania z usługi zamieszczania i udostępniania ogłoszeń na 

stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, zwanym dalej 

„Zasadami”; 

2) ogólnym zasadom określonym w Regulaminie świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 1031/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Warszawie z dnia 18 września 2019 r., zwanym dalej „Regulaminem”. 

2. Użyte w Zasadach określenia mają znaczenie nadane im w Regulaminie, o ile Zasady 

nie stanowią inaczej. 

 

§ 2. 

Zasady zamieszczania i udostępniania ogłoszeń 

1. Przesłanie treści ogłoszenia następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 

identyfikacyjnego dostępnego na stronie internetowej OIRP w Warszawie, zwanej dalej 

„Stroną”.  

2. Przesłanie treści ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Zasad oraz Regulaminu.  

3. Usługa zamieszczania i udostępniania ogłoszeń jest bezpłatna. 

4. OIRP w Warszawie zastrzega sobie prawo weryfikacji treści ogłoszenia, 

w szczególności dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych 

i ortograficznych.  

5. OIRP w Warszawie zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszego 

udostępniania ogłoszenia bez podania przyczyny.  

6. OIRP w Warszawie zamieszcza ogłoszenie w terminie 3 dni roboczych od jego 

przesłania. 

7. Zamieszczenie treści ogłoszenia jest równoznaczne z jego publicznym udostępnieniem 

przez okres 14 dni. 

8. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmian w treści ogłoszenia albo 

zrezygnować z jego zamieszczenia.  

9. OIRP w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 

i udostępnianych ogłoszeń. 
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§ 3. 

Prawa i obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik jest obowiązany podać prawdziwe dane identyfikacyjne podmiotu, 

zamieszczającego Ogłoszenie określone w formularzu identyfikacyjnym.  

2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Usługi zamieszczania i udostępniania 

ogłoszeń zgodnie z dobrymi obyczajami i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń:  

1) zawierających treści o charakterze bezprawnym lub wulgarnym;  

2) mających na celu wyłudzenia danych osobowych; 

3) zawierających nieprawdziwe informacje i dane; 

4) naruszających dobra osobiste Usługodawcy, jego pracowników oraz osób trzecich; 

5) zawierających w treści odnośniki do stron internetowych lub formularzy 

rejestracyjnych; jedynymi dopuszczalnymi odnośnikami, które można zamieścić 

w treści ogłoszenia, są adresy email; 

6) przed upływem okresu udostępnienia ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 7. 

4. Niedozwolone jest: 

1) ingerowanie przez Użytkownika w działanie Usługi zamieszczania i udostępniania 

ogłoszeń, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, 

robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących 

mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo 

urządzenia Usługodawcy lub Użytkowników; 

2) multiplikowanie ogłoszeń podobnej lub tej samej treści poprzez zamieszczanie 

ogłoszeń w jednej lub kilku kategoriach; 

3) zamieszczanie i podawanie informacji stanowiących reklamę lub informowanie 

niezgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. 

5. Ogłoszenia zawierające odnośniki do adresów email w domenach, które mogą nie 

gwarantować poufności przesyłanych informacji, mogą zostać odrzucone, ze względu 

na potencjalne próby wyłudzeń danych osobowych oraz cyberataki.  

6. Zamieszczenie Ogłoszenia przy użyciu e-maila z domeny @oirpwarszawa.pl nie narusza 

zasad Regulaminu poczty elektronicznej dotyczących niekomercyjnego wykorzystania 

skrzynki pocztowej w domenie @oirpwarszawa.pl. 

 

 

 


