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WARUNKI KORZYSTANIA 

z serwisu internetowego www.bdrp.pl 

 

Szanowny Użytkowniku naszej strony internetowej, 

informujemy Cię, iż: 

1) Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest przez spółkę Borek Doliński Radcowie Prawni 

spółka jawna z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Plac Wolności 2/4, 61-738 Poznań, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 852234, NIP: 7831821915, REGON: 386626683 (zwaną dalej 

„Administratorem”) 

2) Wszelkie informacje i treści zgromadzone i opublikowane w ramach niniejszego serwisu 

internetowego stanowią własność Administratora lub są przez niego publikowane na 

podstawie stosownych licencji. Administrator nie udziela Ci jakiegokolwiek zezwolenia na 

kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie czy opracowywanie treści zgromadzonych w 

ramach niniejszego serwisu internetowego. Działanie sprzeczne z niniejszym punktem 

skutkować może poniesieniem przez Ciebie odpowiedzialności prawnej wynikającej z 

przepisów prawa. 

3) Niniejszy serwis internetowy pełni trzy następujące cele: 

a. poinformowanie Cię o działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora; 

b. umożliwienie Ci dostępu do informacji prawnych publikowanych w ramach 

niniejszego serwisu internetowego przez Administratora; 

c. umożliwienie Ci nawiązania kontaktu z Administratorem. 

4) Wszelkie informacje publikowane w ramach niniejszego serwisu internetowego mają 

charakter stricte informacyjny i nie stanowią świadczenia usługi prawnej. Administrator nie 

ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zastosowanie się przez Ciebie do treści 

opublikowanych w ramach niniejszego serwisu internetowego. Treści te mogą być 

niekompletne, nieaktualne i niedostosowane do Twojej specyficznej sytuacji. W razie 

konieczności uzyskania wsparcia prawnego powinieneś skontaktować się wyraźnie w tym celu 

z Administratorem lub innymi usługodawcami świadczącymi usługi prawne.  

5) Usługi prawne Administrator świadczy zgodnie z Kodeksem Etyki Radców Prawnych 

dostępnym do pobrania pod niniejszym adresem:  

www.kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.   

6) W ramach korzystania przez Ciebie z niniejszego serwisu internetowego możesz ujawniać 

swoje dane osobowe. Zasady ich przetwarzania przez Administratora udostępnione zostały 

pod następującym adresem:  

https://bdrp.pl/doc/Polityka_prywatnosci.pdf.  

Otwarcie opublikowanej pod w/w adresem polityki prywatności może wymagać pobrania 

odpowiedniego oprogramowania służącego do odczytu plików w formacie .pdf – np. Adobe 

Reader. Dostęp do takiego oprogramowania możesz bezproblemowo i bezpłatnie uzyskać w 

sieci internetowej. 

http://www.bdrp.pl/
http://www.kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/
https://bdrp.pl/doc/Polityka_prywatnosci.pdf


 
Warunki korzystania z serwisu www.bdrp.pl | Strona 2 z 2 

 

7) Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pamiętaj o zagrożeniach, które mogą temu 

towarzyszyć – w szczególności możliwości przejęcia przez osoby nieupoważnione informacji 

wysyłanych przez Ciebie drogą poczty elektronicznej. Wysyłając takie informacje rozważ ich 

wcześniejsze zaszyfrowanie (np. poprzez ustawienie hasła w programie Microsoft Word lub 

7zip i wysłanie go Administratorowi osobnym kanałem komunikacji – np. wiadomością SMS). 

Niniejszy serwis internetowy zaprojektowany został tak by zminimalizować ewentualne 

ryzyka związane z korzystaniem z niego. Administrator stosuje certyfikat SSL, nie stosuje 

natomiast formularzy kontaktowych, formularzy rejestracyjnych, formularzy logowania oraz 

widgetów, których wykorzystanie łączy się ze zwiększonym ryzykiem przejęcia przez osobę 

nieupoważnioną przesyłanych przez Ciebie informacji, czy też pobrania złośliwego 

oprogramowania (wirusów, koni trojańskich, itp.). 

8) Korzystając z niniejszego serwisu internetowego lub udostępnionych na nim danych 

kontaktowych (w szczególności adresów e-mail oraz numerów telefonicznych) zobowiązany 

jesteś do powstrzymania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności 

wysyłki jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem czy zawierających złośliwe 

oprogramowanie (np. wirusy lub konie trojańskie). Działanie sprzeczne z niniejszym punktem 

skutkować może poniesieniem przez Ciebie odpowiedzialności prawnej wynikającej z 

przepisów prawa. 

9) W przypadku gdybyś chciał zlecić Administratorowi realizację jakiejkolwiek usługi za 

pośrednictwem niniejszej strony internetowej – w szczególności podanych w nim adresów e-

mail, umowa świadczenia usług zawarta zostanie dopiero w razie wyraźnego potwierdzenia 

przez Administratora (w formie dokumentowej pod rygorem nieważności) przyjęcia zlecenia 

do realizacji. Realizacja konkretnego zlecenia może zostać uzależniona od wcześniejszego 

zawarcia osobnej umowy regulującej zasady współpracy. 

10) Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości usług świadczonych przez Administratora, możesz 

skontaktować się z nim przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1) powyżej 

oraz wnieść skargę do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu – jeśli uważasz, że 

postępowanie Administratora jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Radców Prawnych lub 

przepisami prawa. 


