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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

Strona internetowa, pod domeną jubilerzy.info.pl wraz z całą treścią znajdującą się pod
tym adresem, zwana dalej Portalem, jest chroniona prawem.
Regulamin określa zasady korzystania z portalu jubilerzy.info.pl, który jest dostępny
w internecie pod adresem www.jubilerzy.info.pl.
Operatorem serwisu jest firma:
JUBILERZY INFO Barbara Cieślak
ul. Cieszkowskiego 24/5
85-052 Bydgoszcz
e-mail:jubilerzy.info@gmail.com
NIP: PL 9670063303
REGON: 091332286

4.

5.
6.

Nr konta bankowego: Mbank 22 1140 2004 0000 3502 7684 1990
Użytkownikiem serwisu zostaje się w momencie wypełnienia formularza
rejestracyjnego, który zawiera:
a. dane obowiązkowe,
b. dane nieobowiązkowe.
Portal jubilerzy.info.pl podzielony jest na dwie części dotyczące usług: bezpłatną
i płatną.
Wszelkie treści i materiały zamieszczone na stronach portalu, w tym opublikowane
oferty, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek
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8.
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II.

formie, bez pisemnej zgody portalu.
Korzystanie z portalu, a w szczególności: rejestracja, logowanie, przeglądanie ofert,
dodawanie ofert, wysyłanie odpowiedzi na oferty, wypełnianie formularzy,
zamieszczanie reklam, oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniejszym
regulaminie.
Portal jest przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i podmiotów
nie posiadających osobowości prawnej.
Umowa oferowanych przez Operatora serwisu usług zawierana jest na odległość.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1.

Użytkownik jest zobowiązany do:
a. Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich niezwłocznej
aktualizacji,
b. Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ofert i ich aktualizacji,
c. Przestrzegania regulaminu portalu jubilerzy.info.pl i jego zmian, jeśli zostaną
wprowadzone,
d. Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.
2. Użytkownik ma prawo do:
a. Pełnego korzystania z portalu - w szczególności do publikowania własnych
materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Operatora portalu
oraz zasobów portalu - po zarejestrowaniu.
b. Dostępu do portalu jubilerzy.info.pl w ramach deklarowanego poziomu
abonamentu,
c. Dokonywania zmian danych rejestracyjnych.
d. Zamieszczania na portalu materiałów własnych (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały
wideo) oświadczając, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę
autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza praw osób trzecich.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w
wyniku zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
3. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom
korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.
4. Użytkownik portalu wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub
organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych
Użytkowników (art. 190a, par. 2 KK).
5. W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. II.3 i w pkt. II.4 niniejszego
Regulaminu Operator portalu ma prawo zablokować profil Użytkownika jak również
podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia poniesionych
przez Operatora z winy Użytkownika szkód.
6. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że
nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr
innych osób i instytucji.
7. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do
publikowania i rozpowszechniania).
8. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
Użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.
9. Operator portalu zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji,
promowania nadesłanych przez Użytkowników treści nadesłanych jako „artykuł
użytkownika”. Operator portalu ma także prawo do nieumieszczenia na portalu treści
nadesłanych przez Użytkowników.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił
na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów
kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Użytkownik nie może bez porozumienia z Operatorem portalu umieszczać na portalu
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III.

USŁUGI
1.

IV.

banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje,
pod rygorem usunięcia konta.
Operator portalu zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu jak najwyższej
jakości świadczonych usług.
Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do
usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za
przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej
ingerencji Użytkowników.
Operator portalu zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do okresowego
wyłączania portalu jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu
Użytkowników – świadczenia usług w ramach portalu.
Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego
Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego
Regulaminu.
Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać drogą
elektroniczną do Opertora portalu oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania.
Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały.
W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Operator portalu
bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.
Użytkownik upoważnia Operatora portalu www.jubilerzy.info.pl , firmę JUBILERZY INFO,
do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
Operator portalu jubilerzy.info.pl ma prawo do:
a. Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,
b. Usuwania kont użytkowników naruszających warunki regulaminu,
c. Wprowadzania zmian w regulaminie oraz powiadomienia o tych zmianach
użytkowników.
Operator serwisu portalu jubilerzy.info.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
a. Zawartość serwisu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,
b. Promować i reklamować portal jubilerzy.info.pl,
c. Serwis działał poprawnie,
d. Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość serwisu.
Portal jubilerzy.info.pl oferuje następujące usługi online:
a. Wpis do KATALOGU FIRM,
b. Wpis do katalogu PRODUKTY I USŁUGI,
c. Publikacja ofert w działach: OGŁOSZENIA i PCHLI TARG,
d. Elektroniczne Zapytania Ofertowe - wysyłanie zapytań ofertowych użytkowników
serwisu do firm zarejestrowanych w katalogu portalu,
e. FORUM, zamieszczanie ogłoszeń na forum.
f. Komentarze i opinie na portalu – dodawanie komentarzy i opinii na portalu.
g. Konkursy – możliwość udziału w konkursach realizowanych przez Operatora
portalu.

WPIS DO KATALOGU FIRM
1.
2.

3.

Wpis do katalogu jest usługą bezpłatną – dane podstawowe firmy oraz płatną w zależności od wybranego pakietu do wpisu firm.
Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego
w portalu jubilerzy.info.pl. Jak również po uzgodnieniu z Operatorem portalu
jubilerzy.info.pl przesłanie zamówienia e-mailem lub tradycyjną pocztą.
Operator portalu jubilerzy.info.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji
zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre
obyczaje itp.
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Składając zamówienie na usługę, użytkownik składa jednocześnie oświadczenie
o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra
będące przedmiotem ochrony prawnej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią
usługi po stronie Operatora portalu jubilerzy.info.pl. Zamawiający zobowiązany jest
także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów
przekazanych do opracowania reklamy.
Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez Operatora portalu
jubilerzy.info.pl, opracowane reklamy i teksty są jego własnością i nie mogą być
wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków
towarowych i innych elementów chronionych prawem.
Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie JPG,
PNG, BNP lub inne ustalone z użytkownikiem.
Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury PRO FORMA. Faktura PRO
FORMA jest wystawiana na podstawie zamówienia.
Podstawą wystawienia faktury jest wpłynięcie środków do Operatora portalu
jubilerzy.info.pl płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA.
Płatności za usługi realizowane mogą być poprzez:
a.
Polecenie przelewu na konto Operatora portalu jubilerzy.info.pl . nr konta
bankowego: Mbank 22 1140 2004 0000 3502 7684 1990.
b.
Płatność przez Przelewy24.
Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym
w fakturze PRO FORMA.
Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu
złożenia zamówienia.
Zamawiający jako potwierdzenie wykupienia usługi przesyła elektronicznie podpisane
zamówienie na e-maila do operatora portalu.
Realizacja zamówienia i umieszczenie danych na portalu w odpowiednich Katalogach
następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu
zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego
płatności za fakturę PRO FORMA wystawioną przez Operatora portalu jubilerzy.info.pl.
Operator portalu jubilerzy.info.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej
usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę PRO FORMA.
Faktura PRO FORMA zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną
email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura PRO
FORMA może być wysłana do Zamawiającego tradycyjną pocztą.
Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy
Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje
przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez
Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
a.
nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami
Regulaminu,
b.
śmierci Użytkownika,
c.
ustania bytu prawnego Użytkownika,
d.
usunięcia przez Użytkownika konta w systemie.
Operator portalu uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi
w przypadku, gdy:
a.
Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
b.
Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub
określonymi parametrami.
c.
Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy

lub użytkowników sieci Internet.
20. Przed rozwiązaniem umowy Operator portalu wezwie drugą stronę umowy do
zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych
naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
21. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
22. Płatności:
a.
Z tytułu świadczenia Usług Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat
abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych
w Cenniku.
b.
Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego
Regulaminu.
c.
Użytkownik ma prawo zmienić usługę w czasie trwania aktualnego okresu
abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany usługi na usługę, za którą
przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa. W takim przypadku
niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy
zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich
wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego.
d.
Zmiana usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata
abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego
i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności
w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Użytkownika.
e.
Operator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej,
którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
f.
Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą
poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej
przesłane na adres Usługodawcy.
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OGŁOSZENIA:
1.

2.

3.
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5.
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Rejestracja, logowanie, dostęp do bazy ogłoszeń oraz publikowanie ogłoszeń, jest
bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Opłaty pobierane są jedynie w przypadku
zamieszczenia na stronach portalu reklam, linków sponsorowanych lub ofert
promowanych.
Oferty należy zamieszczać tylko w działach tematycznie im odpowiadających. Jeśli nie
ma działu, w którym chcieliby Państwo umieścić swoją ofertę, prosimy o przekazanie
nam swoich sugestii na temat wprowadzenia nowego działu branżowego.
Oferty zostały podzielone na 12 kategorii:
a.
Szukam inwestora;
b.
Zainwestuję w firmę;
c.
Sprzedam firmę;
d.
Kupię firmę;
e.
Kupię produkt/usługę;
f.
Sprzedam produkt/usługę;
g.
Nawiążę współpracę;
h.
Nieruchomości;
i.
Szukam pracy;
j.
Dam pracę;
k.
Barter;
l.
Franczyza.
Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia.
Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego składania i przeglądania wszystkich ofert.
Wypełnienie formularza i dodanie oferty jest oświadczeniem woli, że dane zawarte
w formularzu są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione.
Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest
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poprzez:
a.
Polecenie przelewu na konto Operatora portalu jubilerzy.info.pl. nr konta
bankowego: Mbank 22 1140 2004 0000 3502 7684 1990.
b.
Transfer środków realizowany przez Przelewy24.
c.
Opcję płatności za pomocą "SMS".
Treść oferty jest dostępna publicznie.
Aby mieć możliwość korzystania z usługi poprzez opcję "SMS", użytkownik musi być
abonentem dowolnej sieci komórkowej i posiadać aktywny numer telefonu.
Operator portalu jubilerzy.info.pl odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług dostępu SMS będących następstwem winy umyślnej i rażącego
niedbalstwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które Operator portalu jubilerzy.info.pl nie ponosi odpowiedzialności.
Ponadto Operator portalu jubilerzy.info.pl nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody poniesione przez użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w
otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową
transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług dostępu SMS Operator
Operatora portalu jubilerzy.info.pl, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
a.
Awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych;
b.
Przyczyny o charakterze siły wyższej;
c.
Przyczyny, na które Operator portalu jubilerzy.info.pl nie miał wpływu;
d.
Okoliczności powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub
oprogramowania albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych
przepisów prawa;
e.
Opóźnienia zawinione przez osoby trzecie.
Operator portalu jubilerzy.info.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie
korzyści przez użytkowników.
Wszelkie problemy związane z użytkowaniem usługi dostępu SMS należy kierować pod
mail do redakcji portalu: jubilerzy.info@gmail.com.
Operator portalu zastrzega sobie prawo do nieumieszczania oferty lub reklamy,
w przypadku gdy:
a.
występować będzie konflikt interesów,
b.
jej treść będzie wykraczała poza przyjęte standardy,
c.
w ofercie zawarte będą treści niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi
normami współżycia społecznego, naruszające dobre obyczaje,
d.
treść oferty, jest zbyt ogólnikowa i nieprecyzyjna.
Operator portalu zastrzega sobie prawo ingerencji w treść oferty. Portal nie ma
obowiązku informowania oferenta o przyczynach nieopublikowania oferty.
Zarejestrowany użytkownik ma prawo edytowania, dokonywania zmian oraz usunięcia
swojej oferty w każdej chwili.
Operator portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania do publicznej
wiadomości danych kontaktowych oferenta.
Operator portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonane za
pośrednictwem portalu.
Portal zabrania odpowiadania na ofertę (w formie wiadomości email, kontaktu
telefonicznego, sms), gdy odpowiedź nie nawiązuje w sposób bezpośredni do treści
oferty. Na właściwą odpowiedź wskazuje przedstawiony w ofercie opis oraz kategoria,
w której oferta została zamieszczona. Zakaz dotyczy zwłaszcza wysyłania do oferentów
zaproszeń do skorzystania z innych serwisów internetowych, usług firm itp., niezależnie
od tego kim jest wysyłający.
W szczególności zabrania się:
a.
oferowania usług lub wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest
prawnie zakazany, zwłaszcza pochodzących z przestępstwa, - zamieszczania

ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem
erotycznym,
b.
zamieszczania treści sprzecznych z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi
obyczajami obowiązującymi w Polsce,
c.
zamieszczania wielu kopii tej samej oferty,
d.
usuwanie ofert i zamieszczanie w jej miejsce ogłoszeń o tej samej lub podobnej
treści,
e.
umieszczania znaczników HTML, linków przekierowujących na inne strony
internetowe oraz grafik w treści oferty; do zamieszczania grafik służy specjalny
formularz wypełniany podczas zamieszczania oferty,
f.
umieszczania danych kontaktowych takich jak: numer telefonu, adres mailowy
lub adres strony www w treści oferty; do prezentacji danych kontaktowych służy
specjalny formularz wypełniany podczas zamieszczania oferty,
g.
umieszczania ofert o treści w całości lub w części pisanej wielkimi literami,
h.
umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub
firm,
i.
umieszczania nieprawdziwych informacji,
j.
używania wyrazów niecenzuralnych,
k.
umieszczania ofert lub odpowiedzi oraz rejestrowania się w imieniu osób
trzecich.
l.
umieszczania ofert reklamujących systemy zarabiania w Internecie,
w szczególności poprzez klikanie, odbieranie poczty email lub polecanie
użytkowników oraz innych podobnych programów, w tym marketingu
internetowego.
20. W przypadku wykrycia naruszenia, konto użytkownika zostanie zablokowane i trwale
usunięte z bazy danych. Naruszenie może nieść za sobą skutki prawne.
21. Operator portalu informuje, że nie udziela żadnym podmiotom lub osobom
jakichkolwiek pełnomocnictw lub praw do reprezentowania. Wszelkie próby
powoływania się przez osoby trzecie na współpracę z Portalem są naruszeniem prawa i
powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Operatora portalu.

VI.

FORUM
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na portalu
jubilerzy.info.pl
Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do
sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek
powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien
wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki
będą usuwane.
Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści
zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści
uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących
pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum
przekazów reklamowych.
Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów
ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są
pospolite.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

VII.

Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania,
a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają
warunków określonych w Regulaminie.
Operatorowi portalu przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika
naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących restrykcji:
a.
upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub
w prywatnej wiadomości,
b.
ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję
„Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji
przy awatarze Użytkownika,
c.
zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości
publikowania wpisów na Forum na określony czas,
d.
usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta
Użytkownika.
Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b. powyżej przez Użytkownika
skutkuje usunięciem jego konta.
W przypadku rażących wykroczeń Operator zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należą do Operatora
portalu i Moderatora FORUM.
Ponadto, Operatorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania
i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.
Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach
określonych w Regulaminie Portalu.

KONKURSY
1.

VIII.

Wszystkie konkursy na www.Jubilerzy.info.pl są regulowane przez regulamin
konkursowy. Pełna treść regulaminu umieszczana jest na portalu w ogłoszeniu
o konkursie.
KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
1. Operator udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia
w dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.
2.

Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

3.

Użytkownik portalu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści
zamieszczane przez uczestników.

4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych
z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami,
wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i
dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści
uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających
zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników
przekazów reklamowych.

5.

Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. VIII.
niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do
osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. VIII.4. regulaminu.

6.

Użytkownik portalu zamieszczający komentarze i opinie, o których mowa w pkt. VIII.4.
może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Operator nie przekazuje,
nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP
z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba
że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą.

Na wyraźne pisemne żądanie Operatora. może przekazać pozostające w jej posiadaniu
dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym
uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IX.

7.

Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie
komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

8.

Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy oraz
opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

9.

Pod terminem wypowiedzi i komentarzy użytkowników rozumiemy wszystkie formy
aktywności użytkownika, dodawanie opinii na forum, komentowanie artykułów,
zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i z konta gościa.

ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Operator portalu
rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające
bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.

2.

Operator rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie
płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem
transakcji.

3.

Operator
nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie
dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego
sprawdzenia.

4.

Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego
tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

5.

Operator w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani
w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie
warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu
żadnej odpowiedzialności.

6.

Operator może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między
Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili
umieszczonego na portalu. Adres e-mail podawany przez Użytkowników
zamieszczających Ogłoszenie jest niewidoczny dla Użytkowników portalu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez
Użytkowników korzystających z portalu, jak również za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników
ze swoich zobowiązań.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań
Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego
prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane
korzystaniem z portalu przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia
transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń na
portalu, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub
niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

7.

8.

9.

X.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

2.

Reklamacje Usług, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu
poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w I.3. Regulaminu lub przy pomocy poczty
elektronicznej na adres określony w pkt. I.3 Regulaminu.
Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia
będącego przyczyną reklamacji.

3.

4.
5.
6.

XI.

OCHRONA PRYWATNOŚCI
1.

2.
3.

4.

XII.

Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu,
w tym dane umożliwiające identyfikację:
a.
osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
b.
usługę, której reklamacja dotyczy;
c.
zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
d.
okoliczności uzasadniające reklamację;
e.
ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego
lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany
w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na
wskazany adres email.
Operator portalu jubilerzy.info.pl przetwarza dane osobowe użytkowników
z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz
z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych
danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji
przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
Użytkownik portalu jubilerzy.info.pl upoważnia Operatora portalu jubilerzy.info.pl do
przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.
Niektóre obszary portalu jubilerzy.info.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie
pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób
potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies
jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez Operatora
portalu jubilerzy.info.pl. poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki na przeznaczonej do
tego stronie portalu.

PRAWA AUTORSKIE
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
XIII.
1.

Prawa autorskie portalu jubilerzy.info.pl zostały zastrzeżone dla jubilerzy.info.pl.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich
właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
Prawa autorskie do artykułów należą do ich autorów.
Zawartość
portalu jubilerzy.info.pl
jest
wyłączną
własnością
Operatora
portalu jubilerzy.info.pl Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych
do dalszej odsprzedaży bez zgody Operatora portalu jubilerzy.info.pl stanowi
naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VIII.4 ze strony użytkownika, Operator
portalu jubilerzy.info.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz
cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia kary
w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
Obowiązek zapłaty kary wymienionej w punkcie 5. nie wyklucza prawa do dochodzenia
odszkodowania przez Operatora portalu.
Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez
Operatora portalu jubilerzy.info.pl.
DANE OSOBOWE
Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie
z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2.

3.

4.

XIV.

NOTKA PRAWNA
1.

2.

3.

XV.

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w
celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za Usługi,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługi,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji
o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a także po zakończeniu korzystania z Usługi
w zw. z rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do
momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w
tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów
przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane
Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo,
szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę
zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.jubilerzy.info.pl.
Portal jubilerzy.info.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy,
informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego
stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych na portalu jubilerzy.info.pl
odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
Operator portalu jubilerzy.info.pl nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby
o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy serwis. Wyrażamy
przekonanie, że rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się
z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie
dotyczy.
Operator portalu jubilerzy.info.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby
prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne
z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy
nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może
dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Portal jubilerzy.info.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i zgodność
z prawdą ofert i materiałów umieszczanych na stronach portalu.
Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania do publicznej wiadomości
danych kontaktowych oferenta.
Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonane za pośrednictwem
Portalu.
Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie następującej
korespondencji pocztą email:
a.
powiadomień o otrzymanych odpowiedziach na zamieszczone oferty,
b.
powiadomień o pojawiających się na portalu nowych ofertach,
c.
newslettera wysyłanego przez portal,

d.
e.
5.

6.

7.
8.

zaproszeń na szkolenia, konferencje, targi, wystawy itp.,
ofert promocyjnych, reklamowych od portalu lub partnerów współpracujących
z portalem.
W przypadku cofnięcia przez użytkownika zgody na otrzymywanie korespondencji
określonej w pkt. XIV.4. konto użytkownika jest blokowane, a wszystkie zamieszczone
przez użytkownika oferty są usuwane.
Zastrzega się prawo do zmiany zasad korzystania z Portalu po wcześniejszym
poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych użytkowników oraz zamieszczeniu na
stronach Portalu odpowiedniej informacji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2017.
Uwagi, zapytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu jubilerzy.info.pl prosimy
kierować na adres:
JUBILERZY INFO Barbara Cieślak
ul. Cieszkowskiego 24/5
85-052 Bydgoszcz
e-mail: jubilerzy.info@gmail.com

9.

XVI.

Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że
akceptuje warunki regulaminu.
10. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszystkie kwestie, które nie
zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Kopiowanie,
modyfikowanie,
publikowanie
zamieszczonych
na
portalu Jubilerzy.INFO.pl. treści, aplikacji i baz danych bez zgody Operatora portalu jest
zabronione.
12. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem
przez osoby trzecie treści i zasobów portalu Jubilerzy.INFO.pl.
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu: Cennik usług płatnych

Cennik usług płatnych
I.

Reklama1:
1. Baner A1
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 980x300 px
Waga : 120 kB
Cena : 1 tydzień-1390 PLN netto
1 miesiąc-3600 PLN netto
Emisja: w systemie rotacyjnym w górnej części strony głównej, katalogi(do 5 banerów)

2. Baner A2
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 750x200 px

1

Uwaga! Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklamy wykonanej z materiałów powierzonych przez zamawiającego.
Uwaga! Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Waga : 45 kB
Cena : 1 tydzień-1100 PLN netto
1 miesiąc-3400 PLN netto
Emisja: w systemie rotacyjnym w górnej części strony głównej, katalogi(do 5 banerów)

3. Baner A3
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 750x100 px
Waga : 35 kB
Cena : 1 tydzień-900 PLN netto
1 miesiąc-3200 PLN netto
Emisja: w systemie rotacyjnym w górnej części strony głównej, katalogi(do 5 banerów)

4. Baner B1
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 260x160 px
Waga : 35 kB
Cena : 1 tydzień-360 PLN netto
1 miesiąc-1150 PLN netto
Emisja: w systemie rotacyjnym w górnej części strony głównej, katalogi(do 5 banerów)

5. Baner B2
Plik : gif,jpg
Wymiar : 260x80 px
Waga : 30 kB
Cena : 1 tydzień-260 PLN netto
1 miesiąc-900 PLN netto
Emisja: w systemie rotacyjnym w górnej części strony głównej, katalogi(do 5 banerów)

6. Baner C1
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 750x200 px
Waga : 45 kB
Cena : 1 tydzień-750 PLN netto
1 miesiąc-2500 PLN netto
Emisja: strona główna

7. Baner C2
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 750x100 px
Waga : 35 kB
Cena : 1 tydzień-500 PLN netto
1 miesiąc-1800 PLN netto
Emisja: strona główna

8. LOGO firmy
Plik : gif,jpg
Wymiar : 130x80 px
Waga : 20 kB
Cena : 1 tydzień-150 PLN netto
1 miesiąc-400 PLN netto
Emisja: strona główna

9. POPPUP
Plik : gif,jpg,html5
Wymiar : 500x500 px
Waga : 20 kB
Cena : 1 tydzień-800 PLN netto
Emisja: nad treścią strony głównej

10. TAPETA (watermark)
Plik : gif,jpg
Wymiar : 500x500 px
Waga : 20 kB
Cena : 400 PLN / tydzień
Emisja: umieszczenie w tle witryny tapety zawierającej logo reklamodawcy w transparentnej kolorystyce (50%),
pod kątem ok. 30 stopni.

11. Artykuł sponsorowany
Artykuł z branży serwisu, który może opisywać dowolne usługi, produkty, osiągnięcia firmy, itd. Artykuł będzie
podpisany nazwą firmy, autorem oraz linkiem do strony firmy.
Do artykułu można dołączyć zdjęcia, zajawka artykułu będzie publikowana na stronie głównej, przy zajawce może
być miniaturka zdjęcia (80x80 px), do 2500 znaków.
Artykuł będzie publikowany przez 7 dni na stronie głównej, po tym czasie będzie wyświetlany w kolejności
odpowiadającej dacie publikacji.
Cena: 250 PLN / tydzień

12. TOP Firmy
Prezentacja danej firmy może ukazywać się na jednym z pieciu miejsc na stronie głównej portalu w bardzo
widocznym miejscu - w okienku Top firmy. Po kliknięciu użytkownik serwisu przenosi się na prezentację Twojej
firmy.
Cena: 300 PLN / miesiąc

13. TOP Produkty
Produkt, na którego sprzedaży zależy Ci teraz najbardziej możesz wypromować umieszczając go na stronie
głównej portalu w bardzo widocznym miejscu - w okienku Top produkty. Po kliknięciu użytkownik serwisu przenosi
się na prezentację Twojego produktu. Ta forma reklamy obejmuje pięc produktów.

Cena: 300 PLN / miesiąc

14. Banner
Między ogłoszeniami, na Pchlim targu, na Forum. Cena: 600 PLN / tydzień

15. Scroller
Graficzny pasek reklamowy emitowany na dole okna przeglądarki, trzymający się jej dolnej krawędzi niezależnie od
przewijania strony. Może zawierać określony tekst lub elementy graficzne, zarówno statyczne jak i animowane,
które przewijają się wzdłuż paska.
Cena za tydzień emisji: 550 zł/netto
Przygotowanie reklamy: 100 zł/netto
Przy wykupieniu reklamy na 2 tygodnie przygotowanie reklamy gratis.
Maksymalny czas emisji reklamy to 4 tygodnie.
Wysokość: 50 px, Waga: do 10 kB, Format: gif, jpg html5

16. E-mailing
Usługa e-mailing obejmuje wykonanie i wysłanie listu reklamowego (informacji, ogłoszenia, zaproszenia itp.) do
naszej bazy użytkowników.
W przypadku, gdy wykonanie materiału do wysyłki leży po stronie klienta, prosimy o dostarczenie pliku HTML. Jeśli
w materiale obecne są elementy graficzne, prosimy o umieszczenie ich w tym samym katalogu, co plik HTML5.
Źródła tekstowe powinny być zapisane w pliku DOC lub TXT, grafika w JPEG lub gif. Maksymalna łączna waga
materiałów do przesłania to 100 kB.

17. E-mailing standardowy
Rezerwacja terminu oraz przesłanie gotowego do wysyłki pliku HTML5 powinno nastąpić minimum 3 dni przed
planowaną wysyłką. W przypadku, gdy wykonanie materiału leży po stronie serwisu, prosimy o przesłanie
materiałów minimum 7 dni roboczych przed terminem wysyłki, byśmy mogli przesłać Państwu projekt do akceptacji
i mieli czas na ewentualne poprawki. Cena jednorazowej wysyłki wraz z przygotowaniem e-mailingu: 599
zł/netto

18. E-mailing świąteczny
E-mailing realizowany jest w związku ze zbliżającymi się świętami (Wielkanoc lub Boże Narodzenie) w oparciu o
proponowane przez nas, bądź wybrane przez Państwa świąteczne e-kartki. E-mailing jest okazją do złożenia
życzeń firmom i osobom prywatnym z branży. Pozostałe warunki jak przy e-mailingu tradycyjnym.
Cena jednorazowej wysyłki wraz z przygotowaniem e-mailingu: 599 zł/netto

II.

III.
IV.

Wpisy dla firm (czas emisji 12 miesięcy; ceny netto):
1. Wpis Starter – 0 zł.
2. Wpis Podstawowy – 390 zł.
3. Wpis Srebrny – 690 zł.
4. Wpis Złoty – 990 zł.
5. Wpis Platynowy – 1590 zł.
Ogłoszenia:
1. Ogłoszenie promowane (czas emisji 7 dni; cena netto) – 50 zł.
Pchli targ:
1. Wyróżnienie ogłoszenia (czas wyróżnienia 7 dni, cena netto) – 7 zł.

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór
oświadczenia o odstąpieniu
Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, to w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną z firmą Jubilerzy INFO Barbara Cieślak (utworzenie Konta lub publikacja
Ogłoszenia) może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail:
jubilerzy.info@gmail.com. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz
poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją
wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Jubilerzy INFO Barbara Cieślak
ul. Cieszkowskiego 24/5
85-052 Bydgoszcz
e-mail: jubilerzy.info@gmail.com
Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie
usług w ramach platformy jubilerzy.info.pl.

Data zawarcia umowy: ................................................

Imię i nazwisko: …………………………………………………………

