Regulamin konsultacji prawnych

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia konsultacji prawnych przez spółkę GRB White Stones s.c. z
siedzibą w Cieszynie.
2. Spółka GRB White Stone – GRB White Stone s.c. MAR sp. z o.o. ADAN Sp. z o.o.
3. Poradnik prawny- blog prowadzony przez Spółkę GRB White Stone s.c. na stronie internetowej
www.jazdapoalkoholu.info w sieci Internet.
4. Konsultacja prawna- informacja udzielona przez GRB White Stone s.c. drogą telefoniczną lub drogą
elektroniczną
5. Korzystający- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność
prawną korzystająca z konsultacji prawnej udzielanej przez Spółkę GRB White Stone s.c.
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki konsultacji prawnych udzielanych telefonicznie oraz drogą elektroniczną za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.jazdapoalkoholu.info
2. Korzystający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień od
chwili rozpoczęcia korzystania z Poradnika Prawnego.
§2 Konsultacje prawne online
1. Konsultacje prawne udzielane są nieodpłatnie.
2. Spółka GRB White Stone udziela konsultacji prawnych polegających na analizie problemu prawnego i
udzieleniu odpowiedzi na pytania w zakresie przedstawionego stanu faktycznego.
3. Konsultację prawną należy uznać za rzetelną i wyczerpującą jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne
przedstawione przez korzystającego. Niedostateczne lub niepełne przekazanie danych dotyczących stanu
faktycznego pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielonej konsultacji.
4. Konsultacje prawne są przekazywane przez pełnomocnika lub pracowników spółki GRB White Stone przy
dołożeniu należytej staranności.
§3 Poufność
1. Spółka GRB White Stone oświadcza, iż jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym
dowiedziała się w związku ze świadczeniem konsultacji prawnych.
§ 3 Zasady odpowiedzialności
1. Konsultacje prawne nie stanowią porad prawnych świadczonych przez profesjonalnych pełnomocników tj.
adwokatów lub radców prawnych i nie mogą zastępować indywidualnej pomocy prawnej udzielonej przez
zawodowych pełnomocników.
2. Treści prezentowane na stronie internetowej www.jazdapoalkoholu.info w sieci Internet nie stanowią
porady prawnej.
3. Spółka GRB White Stone nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie konsultacji
prawnych ani na podstawie treści zamieszczonych w poradniku prawnym na stronie internetowej
www.jazdapoalkoholu.info .
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada2017 r. i obowiązuje do czasu zmiany lub odwołania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

