
REGULAMIN USŁUGI BEZPŁATNEJ ANALIZY I KONSULTACJI PRZESYŁANYCH 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, ORZECZEŃ 
SĄDOWYCH I OPINII BIEGŁYCH („Regulamin”)

oferowanej przez spółkę Nowy Wymiar Prawa Spółka z o.o. we współpracy z kancelarią 
Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. (dalej łącznie jako „Kancelaria”)

1. Przesłanie  decyzji  administracyjnej,  orzeczenia  sądowego  lub  opinii  biegłego  za
pośrednictwem  formularza  dostępnego  na  stronie  internetowej  Kancelarii
(„Formularz”) jest równoznaczne z wyrażeniem przez podmiot przesyłający zgody
na warunki  zawarte  w niniejszym Regulaminie  oraz oświadczeniem przez osobę
przesyłającą, że została ona uprawniona do przesłania Formularza przez podmiot, w
imieniu którego działa lub którego dana decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe
lub opinia biegłego dotyczy.

2. Do chwili  zawarcia  pisemnej  umowy pomiędzy Kancelarią  a  osobą przesyłającą
Formularz,  wszelkie  kontakty  między  tymi  podmiotami,  jak  również  ich
pracownikami, nie mają charakteru zobowiązującego. Oznacza to w szczególności,
że kontakty te nie kreują po żadnej ze stron jakiegokolwiek uprawnienia, roszczenia
lub obowiązku. Wszelkie informacje przekazywane osobie przesyłającej Formularz
przez Kancelarię nie stanowią opinii ani porady prawnej. Nawiązanie kontaktu przy
użyciu  Formularza  nie  zobowiązuje  też  żadnej  ze  stron  do  zawarcia  umowy  w
przyszłości.

3. Zastosowanie  się  do  porady  udzielonej  przez  Kancelarię  w ramach  świadczonej
usługi następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która się do niej
zastosuje.  Nie  przysługują  jej  z  tego  tytułu  jakiekolwiek  roszczenia  względem
Kancelarii i jej pracowników oraz współpracowników.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez osobę przesyłającą
terminów, w tym w szczególności terminów procesowych.

5. Kancelaria  zastrzega  sobie  prawo  odpowiedzi  na  jedynie  wybrane  Formularze.
Kancelaria  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  kontaktu  z  osobą  przesyłającą
Formularz bez podania przyczyny. Brak reakcji ze strony Kancelarii w odpowiedzi
na przesłany Formularz, a także przerwanie wcześniej utrzymywanego kontaktu nie
może  stanowić  podstawy  do  dochodzenia  jakichkolwiek  roszczeń  względem
Kancelarii.

6. Kancelaria  zastrzega  możliwość wystąpienia  konfliktu  interesów oraz  możliwość
wystąpienia sytuacji, w której Kancelaria będzie w chwili otrzymania Formularza
reprezentowała  drugą  stronę  sporu.  Przesłanie  wszelkich  dokumentów  i  innych
materiałów  następuje  na  wyłączne  ryzyko  osoby  przesyłającej.  W  celu
zminimalizowania tego ryzyka możliwe jest skorzystanie z Formularza Wstępnego,
do którego  należy  wprowadzić  szczegółowe dane,  dotyczące  przedmiotu  i  stron
sporu.

7. Kancelaria  nie  jest  zobowiązana  do  przechowywania  dokumentów  i  innych
materiałów przesłanych za pośrednictwem Formularza.

8. Informujemy, że:
a) Administratorem  Państwa  danych  osobowych  wskazanych  w  Formularzu

będzie:  Wierzbicki  Adwokaci  i  Radcowie  Prawni  Sp.  k.  z  siedzibą  w



Warszawie, ul. Twarda 2 (kod pocztowy: 00-105) oraz Nowy Wymiar Prawa
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 2 (kod pocztowy: 00-105);

b) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wykonania  usługi
świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, a więc w celu udzielenia
odpowiedzi  na  pytanie  zawarte  w  Formularzu  (w  tym  prowadzenie
korespondencji), a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług również
w celu wykonania tej  umowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów
innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane;

c) Przekazanie danych osobowych jest  dokonywane na podstawie dobrowolnej
zgody,  w  szczególności  nie  jest  spełnieniem  obowiązku  wynikającego  z
przepisów prawa, ani z umowy;

d) Przekazane  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom  niż
pracownicy  oraz  współpracownicy  Kancelarii,  w  szczególności  nie  zostaną
przekazane do państw trzecich;

e) Dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię przez okres konieczny
w związku ze świadczeniem usługi na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
w zakresie koniecznym przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie przez
Państwa roszczeń od Kancelarii;

f) Przekazane  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  przetwarzaniu
zautomatyzowanemu, które mogłoby wywołać skutki prawne lub w podobny
sposób wywierać na Państwa wpływ;

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania -  gdy

dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
b) prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla

których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych;
gdy  został  zgłoszony  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych;  gdy  dane  są
przetwarzane  niezgodnie  z  prawem;  gdy  dane  muszą  być  usunięte  w celu
wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały
zebrane  w związku z oferowaniem usług  społeczeństwa informacyjnego  w
stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany;

c) prawo sprzeciwu;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba,  której dane

dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w
zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich
celów,  ale  osoba,  której  dane  dotyczą  potrzebuje  ich  do  obrony  lub
dochodzenia  roszczeń;  gdy  został  wniesiony  sprzeciw  –  do  momentu
ustalenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  administratora  są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  przez  Kancelarię  w
każdej chwili;

f) prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego  właściwego dla  spraw
związanych z ochroną danych osobowych;

Powyższe żądania mogą być wnoszone również drogą elektroniczną.



10. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, zakresu
oraz celu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu,
jak również uprawnień przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, uprzejmie
prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail:  sekretariat@warp.com.pl lub
telefonicznie pod nr tel.: (22)378 26 14. 

mailto:sekretariat@warp.com.pl

