
Regulamin świadczenia usług drogą internetową 

Przez Kancelarię Prawną Lexilio Katarzyna Góra 

 

Rozdział I 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony 

internetowej www.lexilio.pl przez administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem przez 

niego usług drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.lexilio.pl 

 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Lexilio Katarzyna Góra, ul. Bukowska 

32a, 32-050 Skawina, NIP: 9442160604, REGON: 364859996 

3. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelaria 

Prawna Lexilio Katarzyna Góra zwany dalej Usługodawcą oraz zasady korzystania usług prawnych za 

pomocą strony internetowej www.lexilio.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o 

świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

§ 2 

Słowniczek 

1. Przez określenie Zbiór Danych rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o 

charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy 

zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.  

2. Przez określenie przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych.  
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3. Przez określenie zabezpieczenie danych w systemie informatycznym rozumie się wdrożenie i 

eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.  

4. Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być 

domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w 

każdym czasie.  

5. Przez określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej ABI, rozumie się osobę 

fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną 

do pełnienia tej funkcji przez ADO. Zakres podstawowych obowiązków ABI określa art. 36a 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu.  

6. Przez określenie Usługobiorca rozumie się osobę będącą stroną umowy zawartej z Kancelaria 

Prawna Lexilio Katarzyna Góra, ul. Bukowska 32a, 32-050 Skawina, NIP: 9442160604, 

REGON: 364859996 w celu złożenia zamówienia.  

 

Rozdział II 

§ 3 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator Danych Osobowych (zwany dalej – ADO) informuje o swoich danych rejestrowych: 

Lexilio Katarzyna Góra, ul. Bukowska 32a, 32-050 Skawina, NIP: 9442160604, REGON: 364859996. 

2. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie 

nadane przez ADO.  

3. ADO prowadzi ewidencję upoważnień i osób dopuszczonych do przetwarzania danych.  

4. ADO jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do 

zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.  

5. ABI oraz inne osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązani zachować 

w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.  



6. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli 

odbywa się w prawnie usprawiedliwionych celach oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą.  

7. ADO i ABI są obowiązani zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

8. W każdym wypadku ADO ma prawo zbierać dane osobowe Usługobiorców:  

1) przetwarzane w celu wystawiania faktur, rachunków oraz sprawozdawczości finansowej,  

2) gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest 

to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.  

9. Zbieranie danych osobowych, które będą następnie wykorzystywane w celu kierowania ofert, reklam, 

informacji handlowych czy propozycji zawarcia umowy jest możliwe jeśli przed podjęciem tych działań, 

osoba której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.  

10. ADO zapewnia bieżącą aktualizację danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych.  

 

§ 4 

Obowiązki ABI oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych 

1. ADO powołuje ABI, którego obowiązkami są:  

1) prawidłowa realizacja postanowień ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym 

działalności ADO,  

2) nadzór nad legalnością przetwarzania danych osobowych i informowanie ADO o uchybieniach w tym 

zakresie,  

3) zapewnienie, że do informacji chronionych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione, oraz że mogą 

one wykonywać wyłącznie uprawnione operacje,  

4) ewidencjonowanie udostępniania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,  



5) zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do 

nich osobom trzecim,  

6) weryfikacja i ewidencjonowanie upoważnień udzielonych przez ADO,  

7) informowanie ADO o usterkach i problemach technicznych związanych z Zbiorem Danych,  

8) zapewnienie możliwie nieprzerwanej pracy systemu informatycznego w którym mieści się Zbiór 

Danych.  

2. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do:  

1) zachowania szczególnej staranności przy gromadzeniu danych, aby dane te były: - przetwarzane 

zgodnie z prawem, - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, 

w jakich są przetwarzane.  

2) informowania ABI o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu elektronicznego Zbioru Danych,  

3) ustalenia haseł i okresowej zmiany haseł,  

4) utrzymywania w ścisłej tajemnicy haseł, którymi się posługują,  

5) zmiany hasła w przypadku powzięcia przez użytkownika podejrzenia lub stwierdzenia, że z hasłem 

mogły zapoznać się osoby trzecie i powiadomienie o tym fakcie ABI,  

6) zgłaszanie awarii urządzeń komputerowych, oprogramowania systemowego, sieci komputerowej ABI,  

7) udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a w przypadkach 

wątpliwych do kontaktu z ABI.  

§ 5 

Uprawnienia Klienta i Pracownika, którego dane zostały wprowadzone do Zbioru Danych 

1. Każdy kogo dane osobowe zostały wprowadzone do Zbioru Danych ma prawo dostępu do ich treści 

oraz ich poprawienia, w tym aktualizacji.  

2. Usługobiorcy zostają informowani o celu i zakresie zbieranych danych oraz o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców tych danych, znanych w dacie zbierania danych.  



3. Usługobiorcy mają prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach 

przesyłania ofert handlowych, propozycji zawarcia umów oraz reklam.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana przez osobę, której dane dotyczą, w 

każdym czasie.  

§ 6 

Cel i sposób zbierania danych 

1. Dane osobowe Usługobiorców gromadzone są za pomocą formularza zamówienia w formie 

tradycyjnej – papierowej oraz w formie elektronicznej, poprzez formularz funkcjonujący na stronie 

internetowej www.lexilio.pl.  

2. Dane osobowe Usługobiorców zbierane są w celu prawidłowego realizowania umów, w 

szczególności w sposób umożliwiający kontakt z Usługobiorcom, a także w celu prawidłowego 

wystawienia i doręczenia dokumentów takich jak rachunki czy faktury.  

7. Zbiory Danych prowadzone przez ADO mają formę zestawienia w postaci elektronicznej lub 

tradycyjnej – papierowej.  

Rozdział III 

§ 7 

Świadczenie usług 

1.  Usługodawca – Kancelaria Prawna Lexilio Katarzyna Góra świadczy usługi prawne drogą 

elektroniczną na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną, zwanej w 

dalszej części regulaminu – Umową. 

2. Przez umowę usługodawca zobowiązuje się udzielić drogą elektroniczną albo telefoniczną porady 

klientowi, który poprzez formularz wysyła zapytanie w sprawie udzielenia porady. Przewidywany czas 

na udzielenie porady to 24 godziny od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym 

Usługobiorcy. 

3. Usługobiorca poprzez formularz „Zamów” umieszczony na stronie internetowej www.lexilio.pl 

dokonać zakupu jednego z oferowanych przez Usługodawcę pakietu obsługi prawnej firm. Wypełnienie 
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formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy zwanej dalej Umową o świadczenie stałej obsługi 

prawnej. 

4. Umowa o której w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Po wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca niezwłocznie 

skontaktuje się z Usługobiorcom w celu przekazania Usługobiorcy informacji niezbędnych dla zawarcia 

umowy, o której mowa w ust. 3. 

6. Płatności za usługi, o których mowa w ust.1 i 3 odbywa się drogą elektroniczną na podstawie 

informacji zwrotnej przekazanej przez Usługodawcę Usługobiorcy za pomocą wiadomości e-mail. 

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

8. Na stronie internetowej www.lexilio.pl w zakładce e-Porady Usługobiorca zobowiązany jest wpisać 

swoje imię, imię i nazwisko. W polu Adres E-mail należy wpisać poprawny Adres e-maila w celu 

uzyskania odpowiedź na zadane pytanie. W polu Numer telefonu należy wpisać poprawny numer 

telefonu kontaktowego w celu umożliwienia Kancelarii Prawnej Lexilio Katarzyna Góra kontaktu 

zwrotnego z Usługobiorcą. 

9. Usługobiorca może w polu „Zapytanie” wpisać treść zapytania prawnego będącego przedmiotem 

świadczonej usługi prawnej przez Kancelarię Prawną Lexilio Katarzyna Góra. 

10. Wynagrodzenie za wykonaną usługę, o której mowa w ust. 1 ustalane jest na podstawie nakładu 

pracy oraz opłat dodatkowych takich jak opłacenie pełnomocnictwa , wydanie odpisów i kopii 

dokumentów itd. 

11. Na stronie internetowej www.lexilio.pl w zakładce „Zamów” Usługobiorca zobowiązany jest wpisać 

swoje imię, imię i nazwisko. W polu Adres E-mail należy wpisać poprawny Adres e-maila. W polu 

Numer telefonu należy wpisać poprawny numer telefonu kontaktowego w celu umożliwienia Kancelarii 

Prawnej Lexilio Katarzyna Góra kontaktu zwrotnego z Usługobiorcą. 

12. Wynagrodzenie za usługę, o której mowa w ust. 3 odpowiada cenom podanym przez Usługodawcę 

w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.lexilio.pl. 
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Rozdział IV 

§ 8 

Polityka Cookies 

1. Usługodawca informuję, że w celu poprawnego wykonania usługi stosuje dane niebędące 

treścią usługi tzw. pliki „cookies”, wprowadzane do systemu teleiformatycznego, którym 

posługuje się Usługobiorca. Jednocześnie ADO oświadcza, że dane te nie mają negatywnego 

wpływu na system teleinformatyczny Usługobiorcy, który w każdej chwili może odmówić zgody 

na używanie przez Usługobdawcę plików typu „cookies”. Usługodawca zaznacza, jednak, że 

wyłączenie funkcji używanie plików „cookies” wiązać się może z uniemożliwieniem lub 

utrudnieniem korzystania z funkcjonalności. 

2. W sytuacji braku zgody Usługobiorcy na zapisywanie plików na urządzeniu, z którego korzysta, 

należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.  

3. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym 

informowaniu Usługobiorcy o zapisaniu danego pliku na urządzeniu.  

4. Usługobiorca może również za każdym razem po wizycie na stronie internetowej www.lexilio.pl 

usuwać pliki „cookies” ze swojego urządzenia.  

  Rozdział V 

§ 9 

Reklamacje 

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej www.lexilio.pl oraz w świadczeniu 

usług przez Usługodawcę, Usługobiorca może zgłaszać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy 

kancelaria@lexilio.pl 

 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Usługodawcę w formie 
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pisemnej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w zgłoszonej reklamacji. 

 

 

Rozdział VI 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta, konsumentowi przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku 

odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o 

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

przez przedsiębiorcę świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy  (art. 38 ustawy O 

Prawach Konsumenta). 

3. W celu odstąpienia od umowy Usługobiorca zobowiązany jest złożyć Usługodawcy pisemne 

oświadczenie.   

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na warunkach, o których mowa w 

ust. 2, uważa się ją za niezawartą. 

5. Jeżeli Usługobiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął 

jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

 

Rozdział VII 

§ 11 

Dostęp do treści Regulaminu oraz postanowienia końcowe 

1. Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Prawna Lexilio Katarzyna Góra, ul. 

Bukowska 32a, 32-050 Skawina, NIP: 9442160604, REGON: 364859996 jest dostępny na stronie 

internetowej – www.lexilio.pl oraz dostępny jest w siedzibie Kancelarii Prawnej Lexilio Katarzyna Góra. 

2. W zakresie nieunormowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182) oraz rozporządzenia wykonawcze do rzeczonej ustawy.  



3. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowania do Zbioru Danych prowadzonego w formie 

elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – papierowej.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku i obowiązuje poszczególnych Klientów oraz 

Pracowników od dnia poświadczenia zapoznania się z jego treścią. 


