
Regulamin Portalu „Lex Eventum” 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępniania Portalu Użytkownikom w celu 
zamieszczania przez nich ogłoszeń o wydarzeniach (eventach) prawniczych. 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

3.

3. Udostępnianie Portalu Użytkownikom w celu zamieszczania przez nich ogłoszeń o 
Eventach nie stanowi usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Ogłoszenie 

4. Użytkownik samodzielnie określa treść Ogłoszenia, które musi być zgodne ze stanem 
faktycznym.  

Pojęcie Definicja

Administrator, Administrator Portalu Przemysław Kucza zamieszkały w Krakowie, przy 
31-529 Kraków ul.Sołtyka 17/3. Administrator w 
związku z udostępnianiem Portalu w celu, o 
którym mowa w pkt 1 nie prowadzi działalności 
gospodarczej.

Adres e-mail Adres  poczty elektronicznej składający się ze 
znaków alfanumerycznych, umożliwiający 
p r zesy łan ie  wiadomo śc i  poprzez  s ieć 
komputerową, w tym Internet.

Event Wydarzenie o tematyce prawniczej (w 
szczególności: konferencja, sympozjum, 
spotkanie autorskie, konkurs, debata, konwent, 
spotkanie naukowe, szkolenie, warsztaty) 
organizowane przez Użytkownika.

Ogłoszenie Sporządzona przez Użytkownika informacja 
dotycząca Eventu.

Portal Internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą 
„ L e x E v e n t u m ” p r o w a d z o n y p r z e z 
Administratora w języku polskim pod adresem 
www.lexeventum.pl/regulamin umożliwiający 
dodawanie oraz przeglądanie Ogłoszeń.

Regulamin Niniejszy regulamin.

Użytkownik Osoba fizyczna korzystająca z Portalu będąca 
organizatorem Eventu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadomo%25C5%259B%25C4%2587_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%25C4%2587_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.lexeventum.pl/regulamin


5. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.   

6. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Eventu.  

7. Publikacja Ogłoszenia na Portalu jest bezpłatna.  

8. Ogłoszenie powinno zawierać: 

a. Nazwę Eventu, 

b. Kategorię Eventu (Ogłoszenie można zamieścić w następujących kategoriach 
- Konferencje, Kursy, Spotkania naukowe, Szkolenia, Warsztaty, Inne), 

c. Koszt wstępu (bezpłatny lub odpłatny), 

d. Lokalizację, 

e. Datę Eventu, 

f. Adres e-mail Użytkownika, 

g. Język, w którym odbędzie się Event, 

h. Grafikę Eventu (w formacie .png o rozdzielczości 1200 x 625 pikseli), 

i. Dostępność Eventu, 

j. Opis Eventu (treść Ogłoszenia), 

k. Link do strony internetowej Eventu (opcjonalnie), 

l. Link do Eventu na portalu Facebook. 

9. Obok danych, o których mowa w pkt 8, opcjonalnie Użytkownik w formularzu może 
również wskazać numer telefonu kontaktowego, który będzie dostępny tylko dla Ad-
ministratora. Numer telefonu Użytkownika nie jest podawany w Ogłoszeniu, chyba że 
Użytkownik dobrowolnie wskaże go w treści Ogłoszenia.  

10. Ogłoszenie może być zamieszczone w języku polskim  i/lub w języku, w którym odbę-
dzie się Event.  

11. Treść Ogłoszenia nie powinna : 

a. Naruszać zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, 

b. Naruszać dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw osób trzecich, a w 
szczególności praw autorskich, 

c. Wprowadzać w błąd, 

d. Szkodzić dobremu imieniu Administratora lub innych Użytkowników, 

e. Zawierać określeń powszechnie przyjmowanych za obraźliwe. 

12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia i gwarantuje, że jest 
ona zgodna ze stanem faktycznym, a jego publikacja nie narusza postanowień Regu-
laminu, a także praw Administratora oraz osób trzecich, a w szczególności praw au-
torskich i dóbr osobistych. W treści Ogłoszenia nie mogą znajdować się dane osobo-



we za wyjątkiem numeru telefonu Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik chce 
podać listę prelegentów lub innych osób uczestniczących w Evencie, powinien to 
uczynić za pomocą odpowiedniego linku do strony internetowej Eventu.  

13. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Eventu, opisywać go do-
kładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych osób.  

Publikacja Ogłoszenia, Zmiana oraz Usunięcie Ogłoszenia 

14. Zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu wymaga: 

a. Wypełnienia formularza dostępnego na stronie http://lexeventum.pl/dodaj-
wydarzenie/, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co naj-
mniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).  

b. Dokonania aktywacji Ogłoszenia poprzez klikniecie w kafelek „Wyślij zgłosze-
nie”.  

15. Warunkiem aktywacji Ogłoszenia jest zapoznanie się przez Użytkownika i akceptacja 
warunków Regulaminu oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Użytkowników Portalu „Lex Eventum”. 

16. Po aktywacji Ogłoszenia, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez Adres 
e-mail podany w Ogłoszeniu celem potwierdzenia otrzymania Ogłoszenia. 

17. Publikacja Ogłoszenia na Portalu następuje niezwłocznie, chyba że Administrator, w 
korespondencji mailowej, o której mowa w punkcie poprzedzającym wskaże inny 
termin, nie dłuższy niż 5 dni roboczych.  

18. Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia publikacji Ogłoszenia od wpro-
wadzenia przez Użytkownika zmian do jego treści w celu dostosowania do wymogów 
Regulaminu. 

19. Administrator może odmówić publikacji Ogłoszenia w przypadku gdy jego treść naru-
sza postanowienia Regulaminu, a w szczególności gdy nie dotyczy wydarzenia o cha-
rakterze prawniczym.  

20. Zmiana Ogłoszenia lub jego usunięcie może nastąpić za pośrednictwem Formularza 
kontaktowego, dostępnego pod adresem http://lexeventum.pl/kontakt/. Zmiana lub 
usunięcie Ogłoszenia następuje niezwłocznie, chyba że Administrator, w korespon-
dencji wysłanej na Adres e-mail podany w Ogłoszenie wskaże inny termin, nie dłuższy 
niż 5 dni roboczych. 

Polecane Wydarzenie, Kalendarium, Archiwum Wydarzeń 

21. Każde z dodanych Ogłoszeń umieszczane jest w Kalendarium stanowiącym zestawie-
nie nadchodzących wydarzeń prawniczych. 

22. Ogłoszenie widoczne jest w Kalendarium do końca dnia, w którym Event ma się od-
być. Po dacie Eventu, Ogłoszenie przenoszone jest do Archiwum Wydarzeń i na tej 
podstronie Portalu publikowane jest przez okres jednego roku od dnia Eventu. Ogło-
szenia przeniesione do Archiwum Wydrzeń nie będą zawierać danych osobowych 
Użytkownika takich jak Adres e-mail oraz numer kontaktowy (jeżeli został podany w 
treści Ogłoszenia).  



23. Na stronie głównej Portalu jako Polecane Wydarzenie publikowane jest Ogłoszenie, 
którego data Eventu jest najbliższa ze wszystkich aktywnych Ogłoszeń. 

24. Na stronie głównej Portalu, poniżej Polecanego Wydarzenia, publikowane jest kolej-
nych sześć Ogłoszeń uszeregowanych chronologicznie według daty Eventu. Ogło-
szenia, o których mowa w niniejszym punkcie wybierane są spośród wszystkich aktyw-
nych Ogłoszeń.  

25. Jedynym kryterium decydującym o opublikowaniu Ogłoszenia jako Polecanego Wy-
darzenia lub na głównej stronie Portalu zgodnie z postanowieniami pkt. 24 Regulami-
nu, jest data Eventu.  

Prawa autorskie 

26. Portal, w tym treści na nim opublikowana, a także ich wybór i układ stanowią utwory 
w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej. Korzystanie z Por-
taluprzez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Portal nie skutkuje nabyciem 
przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępniony-
ch utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego pra-
wem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do zamieszczenia Ogłoszenia.  

27. Użytkownik poprzez umieszenie w Ogłoszeniu zdjęć oraz innych danych udziela Admi-
nistratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci kompute-
ra, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie pu-
bliczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych 
zdjęć i danych. 

Kontakt 

28. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę Adresu e-mail jako 
standardowego środka komunikacji z Administratorem w zakresie związanym z 
korzystaniem przez Użytkownika z Portalu. Powyższe, w zależności od okoliczności, nie 
wyklucza innych form komunikacji w szczególności za pomocą numeru telefonu.  

29. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania korespondencji 
przychodzącej na skrzynkę elektroniczną znajdującą się pod Adresem e-mail.   

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora 

30. Administrator nie jest organizatorem Eventu oraz nie jest odpowiedzialny względem 
Użytkowników, a także osób trzecich za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z 
Eventem lub Ogłoszeniem. W szczególności Administrator nie odpowiada za niezor-
ganizowanie Eventu, a także brak zainteresowania Eventem. 

31. Administrator nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży biletów uprawniających 
do uczestnictwa w Evencie 

32. Użytkownik korzysta z Portalu dobrowolnie i świadomie.  

33. Administrator nie gwarantuje dostępności ani pełnej funkcjonalności Portalu.  

34. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji pra-
widłowości danych zawartych w kodzie informatycznym Portalu, nie gwarantując ich 



aktualności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność 
danych.  

35. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne 
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowni-
ka, a które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Portalu.  

36. Administrator na podstawie niniejszego Regulaminu nie gwarantuje żadnych aktuali-
zacji lub wdrożenia oprogramowania bądź dostosowania Portalu do potrzeb Użyt-
kownika. 

37. Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż w związku z korzystaniem z Portalu 
mogą wystąpić ograniczenia, opóźnienia, problemy techniczne, które nieodzownie 
związane są z korzystaniem z Internetu, a Administrator z tego tytułu nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności.  

38. Administrator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, rzeczywiste straty czy 
utracone korzyści spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej. 

39. Portal udostępniany jest Usługobiorcy w stanie "takim, jakim jest". Wyjąwszy wszelkie 
gwarancje, warunki, oświadczenia lub postanowienia, których nie można wykluczyć 
lub ograniczyć w świetle obowiązującego prawa, Administrator nie składa żadnych, 
warunków, oświadczeń ani postanowień (wyrażonych lub domniemanych z mocy 
ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju, wykorzystania lub innych) w jakichkolwiek 
kwestiach, w tym, bez ograniczeń, w kwestiach nienaruszania praw stron trzecich, sa-
tysfakcjonującej jakości, integracji lub przydatności do danego celu.  

40. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w żadnym wypadku Usługobiorca nie 
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, domniemane, po-
średnie lub wynikowe szkody powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z 
wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania Portalu. Ponadto, w przypadku gdy 
zrzeczenie się odpowiedzialności, wyłączenie lub ograniczenie w treści niniejszego 
Regulaminu nie może zostać wyłączone lub ograniczone w świetle obowiązującego 
prawa, wtedy takie zrzeczenie się odpowiedzialności, wyłączenie lub ograniczenie nie 
będzie miało zastosowania w przypadku Użytkownika, którego w dalszym ciągu obo-
wiązywać będą pozostałe zrzeczenia się odpowiedzialności, wyłączenia oraz ograni-
czenia. 

Postanowienia końcowe 

41. W przypadku problemów technicznych bądź pytań związanych z korzystaniem z Por-
talu możliwy jest kontakt z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontakto-
wego dostępnego pod adresem http://lexeventum.pl/kontakt/. Warunkiem skorzy-
stania z Formularza kontaktowego jest zapoznanie się przez Użytkownika i akceptacja 
warunków Regulaminu oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Użytkowników Portalu „Lex Eventum”. 

42. Regulamin udostępniany jest przez Administratora do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie go na stronie internetowej znajdującej się pod adresem  
http://lexeventum.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i 
wydrukowanie. 

43. Użytkownik zobowiązany jest przed aktywacją Ogłoszenia zapoznać się z treścią Re-
gulaminu i ją zaakceptować.  



44. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
Administrator zawiadamia Użytkowników o tym fakcie za pośrednictwem Portalu.  

45. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W przypadku braku akceptacji no-
wej treści Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia 
Ogłoszenia w trybie przewidzianym w Regulaminie,  

46. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018. 


