Regulamin publikowania ogłoszeń
Regulamin publikowania (zamieszczania) ogłoszeń drobnych na portalu internetowym
24wspolnota.pl
1. Niniejszy Regulamin określa zasady publikowania (zamieszczania) ogłoszeń drobnych
na portalu internetowym 24wspolnota.pl dostępnym w Internecie pod adresem
www.24wspolnota.pl.
2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień.
3. Portal internetowy 24wspolnota.pl (dalej: Portal) prowadzony jest przez Wydawcę:
Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski, z siedzibą w m. Wygnanów 20, 21306 Czemierniki, NIP: 538-117-96-41.
4. Dodając ogłoszenie drobne, Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada
pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Dodając ogłoszenie drobne, Użytkownik oświadcza, że oferta nie łamie
obowiązującego prawa (np. sprzedaż lub kupno rzeczy zakazanej przepisami prawa)
oraz jest napisana w sposób rzetelny i nie naruszający praw osób trzecich.
6. Poza przypadkami dodawania ogłoszeń drobnych sprzecznych z obowiązującymi
przepisani prawa zabronione jest dodawanie ogłoszeń zawierających odnośniki do
stron www lub zachęcających do ich odwiedzenia; ogłoszeń zawierających rażące
błędy ortograficzne, towarzyskich i matrymonialnych; ogłoszeń zawierających prośby
o wsparcie finansowe, podarowanie rzeczy; ogłoszeń pisanych w większości wielkimi
literami (włączony caps lock) i ogłoszeń oferujących usługi komercyjne, w tym
wynajem powierzchni reklamowych.
7. W zależności od rodzaju ogłoszenia, ogłoszeniodawca ma możliwość dodania zdjęcia
bądź zdjęć do swojej oferty. Zabronione jest dodawanie zdjęć które:
1. nie są autorstwa ogłoszeniodawcy;
2. zawierają naniesione informacje, których umieszczenie jest zabronione w
treści ogłoszenia;
3. nie są związane, bądź mają jedynie przyciągnąć uwagę użytkowników serwisu
ogłoszeń.
8. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po
stronie Wydawcy i Redakcji Portalu w związku z treścią lub formą zamieszczonego
Ogłoszenia, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych,
wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych
wydatków poniesionych przez Portal w związku z roszczeniami osób trzecich.
9. Portal zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego
publikacji bez podania przyczyny.
10. Dodane ogłoszenia mogą zostać opublikowane również na innych stronach Portalu lub
u współpracujących z nim partnerów.
11. Ewentualne pytania lub reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail:
kontakt@24wspolnota.pl.
12. Dodanie Ogłoszenia oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie
wiadomości e-mail dotyczących swojego ogłoszenia a także informacji technicznych
od Portalu.
13. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk usługa dostępna jest dla osób, które ukończyły
18 lat (osób pełnoletnich).

14. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Portal i Wydawcę w
każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.

