
Regulamin 

Regulamin serwisów nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl 
Korzystanie z serwisów nedvizhimosti24.rui oferta dom.pl wiąże się z równoczesną akceptacja 

regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami. 

Definicje 

A. Dostawca — redakcja portalu nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl 

B. Klient — osoba czy przedstawiciel firmy, dane o nieruchomości której zostały zamieszczone na 

portalach nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl 

C. Użytkownik — osoba korzystająca z serwisów w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji. 

Postanowienia ogólne 

1. Wpisu do serwisów nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl dokonuje administrator serwisów na podstawie 

materiałów przesłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego. 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 

1204) Klient przesyłając informacje o nieruchomości  wyraża zgodę na przesyłanie drogą 

elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na 

przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy. 

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient 

dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez 

Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych. 

4. Zasady umieszczania wpisów 

 

W serwisach nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl nie zostaną umieszczone wpisy zawierające: 

 

4.1. dane o produktach i usługach, których obrót jest niezgodny z polskim prawem; 

4.2. nielegalnie pozyskane informacje poufne; 

4.3. treści naruszające prawa autorskie osób trzecich; 

4.4. dane nie dotyczące nieruchomości (np. kolekcje zdjęć osobistych); 

4.5. treści pornograficzne i drastyczne; 

4.6. treści zawierające przemoc; 

4.7. spam, szkodliwe oprogramowanie, wirusy (w tym linki); 



4.8. ogłoszenia o możliwości wynagrodzenia w Internecie; 

4.9. oferty sprzedaży bezpośredniej, MLM itp. 

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisów oraz 

dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom i Klientom, przysługuje wyłącznie prawo 

korzystania na warunkach określonych w Regulaminie z treści udostępnionych w ramach serwisu bez 

prawa do ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści. 

6. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie niezbędne do posługiwania się materiałami 

przekazanymi Wykonawcy oraz, że ich treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a 

także przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych. 

7. Własność intelektualna 

Treść stron internetowych nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w 

rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści 

materiałów zawartych na stronach internetowych nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl przysługują 

wyłącznie Dostawcy. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne 

rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy. 

8. Umożliwiając korzystanie z usług świadczonych przez nedvizhimosti24.ru i ofertadom.pl, Dostawca nie 

staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z Klientami. 

Wyłączną odpowiedzialność za  wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Klientem, 

ponoszą strony tej umowy.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość podanych stron 

internetowych, zachowania Klientów bądź Użytkowników oraz nienależyte wykonanie bądź 

niewykonanie przez Klientów lub Użytkownika. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 

działań Użytkownika lub Klientów, stanowiących naruszenie Regulaminu. Dostawca w szczególności 

nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność informacji udostępnianych 

przez Klienta, za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, oraz 

wypłacalność każdej ze stron. 

9. Dostawca w każdym czasie może dokonać zmian Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia i 

wiedzy Klienta. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1czerwca 2015 r. 

 


