
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM LEGALMINE.PL 
 
 
 

Art. 1 [Postanowienia wstępne] 

Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników przez spółkę Aliant Legal Sp. z o.o. usług 
polegających na zapewnieniu możliwości zamieszczenia Ogłoszeń w serwisie internetowym 
Legalmine.pl. 

 

Art. 2 [Definicje] 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 

2.1. Administrator – spółka Aliant Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa,  NIP 952-21-54-209, REGON: 365996376, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000649940, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, będąca 

usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.legalmine.pl, prowadzony przez 

Administratora, służący do zamieszczania Ogłoszeń przez Użytkowników. 

2.3. Regulamin – regulamin określający sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach 

serwisu działającego pod adresem www.legalmine.pl. 

2.4.  Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale 

mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie 

przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto. 

2.5. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, stanowiąca zindywidualizowany 

zapis informatyczny, udostępniona Użytkownikowi od momentu prawidłowego 

zarejestrowania się w Serwisie, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych 

działań w ramach Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, chroniony unikalną 

nazwą Użytkownika (login) i hasłem. 

2.6. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika będącego Zlecającym, przy użyciu oferowanych 

przez Serwis funkcjonalności, ogłoszenie dotyczące Zlecenia zamieszczone przez Zlecającego, 

służące pozyskaniu Zleceniobiorcy w celu zawarcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą i 

Zleceniobiorcą. 

2.7. Zlecający – Użytkownik będący wierzycielem lub osobą poszukującą usługi z zakresu czynności 

prawnych który zamieścił w Serwisie ogłoszenie zawierające Zlecenie. 

2.8. Zlecenie – informacja, zamieszczana w Serwisie przez Zlecającego w ramach Ogłoszenia, której 

treścią jest zlecenie wykonania Usługi oraz poszukiwania Wykonawcy do realizacji danej 

czynności w postaci zaproszenia do składania ofert lub negocjacji. 

2.9. Usługa – usługa z zakresu czynności świadczonych przez profesjonalnych pełnomocników 

procesowych oraz czynności windykacyjnych wykonywanych przez osoby prowadzące 

działalność gospodarczą której przedmiotem jest windykacja terenowa. 

2.10. Oferta – propozycja składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca 

oświadczenie woli w zakresie wykonania Zlecenia. 
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2.11. Wykonawca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w 

trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto, złożyła ofertę wykonania Zlecenia i 

została zaakceptowana przez Zlecającego jako podmiot mający wykonać Zlecenie. 

Art. 3 [Postanowienia ogólne] 

3.1.  Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z Serwisu, a także 

prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. 

3.2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, 

wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

Art. 4 [Ogólne warunki korzystania z Serwisu] 

4.1. Opublikowanie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika 

formularza rejestracyjnego i utworzenia Konta. 

4.2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny nie może podawać nieprawdziwych danych. 

4.3. Niedozwolone jest używanie do utworzenia Konta tymczasowych adresów poczty 

elektronicznej. 

4.4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, rejestracji jak również dalszych czynności  w ramach Serwisu dokonać może jedynie 

osoba posiadająca prawo reprezentacji podmiotu lub odpowiednio umocowana przez podmiot 

do podejmowania tych czynności. 

4.5. Wypełnienia formularza rejestracyjnego skutkuje przesłaniem na podany przez Użytkownika 

adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail służącej do aktywacji Konta oraz zawierająca 

inne wymagane prawem informacje. 

4.6. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń i korespondencji z 

innymi Użytkownikami poprzez formularz aktywowany przyciskiem „Wyślij wiadomość”. 

4.7. Utworzenie Konta równoznaczne jest z zawarciem umowy na czas nieokreślony pomiędzy 

Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną na 

warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

4.8. Użytkownik, który nie zamieścił Ogłoszenia a tym samym nie spowodował rozpoczęcia 

świadczenia przez Administratora usług,  może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w 

punkcie poprzedzającym umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od 

umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może 

skorzystać, określone są w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4.9. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. 

4.10. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Administratorem 

poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: bok@legalmine.pl. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia 

poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej  przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. 

Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu z zachowaniem 7 dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

4.11. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika wskazanych podczas 

rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego 

formularza w ramach Konta. 

4.12. Użytkownik posiadający Konto może zamieścić Ogłoszenie wypełniając odpowiedni 

formularz albo importując plik w formacie csv którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
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Regulaminu. Zamieszczone Ogłoszenie musi być zgodne ze stanem faktycznym i odzwierciedlać 

rzeczywisty zamiar zlecenia wykonania Usługi. 

4.13. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń zawierających jakiekolwiek dane osobowe, 

zarówno Użytkowników jak i osób trzecich. 

4.14. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego 

prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich a także dobrych obyczajów, jak również 

nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora lub innych serwisów 

powiązanych. 

4.15. Zabronione jest kopiowanie treści będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w 

Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na innych stronach internetowych lub 

wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora. 

4.16. Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać Ogłoszenia, Oferty oraz oświadczenia o ich 

przyjęciu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa. Użytkownik 

ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny 

za wszelkie błędy lub nieścisłości. 

4.17. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie 

gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów. 

4.18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność 

informacji podawanych przez Użytkowników, a także za legalność lub zdolność Użytkowników 

do świadczenia oferowanych usług jak również zawarcia i realizacji umów. 

4.19. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta 

w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia 

przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub 

powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi 

działalności. 

4.20. Blokada Konta skutkuje usunięciem wszystkich aktywnych Ogłoszeń Użytkownika jak 

również ograniczeniem możliwości dodawania nowych a Administrator może rozwiązać 

umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym. 

4.21. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Zlecenia. Ilość Ogłoszeń umieszczonych 

w tym samym miesiącu kalendarzowym przez jednego Użytkownika będącego osobą fizyczną 

jest ograniczona przez Serwis do pięciu.  

4.22. Publikacja ogłoszeń w ilości nie przekraczającej pięciu w danym miesiącu 

kalendarzowym jest dla Użytkownika będącego osoba fizyczną bezpłatna.  W przypadku 

wyrażenia woli zamieszczenia większej ilości ogłoszeń Użytkownik będący osobą fizyczną może 

dokonać tego po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

4.23. Użytkownik będący wierzycielem masowym posiada możliwość zamieszczania 

Ogłoszeń bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych. Użytkownik ponosi jedynie opłatę 

abonamentową zgodną z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.  

4.24. Użytkownicy będący Wykonawcami składający Oferty wykonania Zlecenia nie ponoszą 

żadnych opłat za korzystanie z Serwisu. 

4.25. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności. 

4.26. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga 

dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Administratora obaw 

dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, 

Administrator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez 

Użytkownika jego tożsamości.  



4.27. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach 

Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać 

postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może 

naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie 

danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania 

osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione 

jest również wykorzystywanie jakichkolwiek oznaczeń Serwisu bez zgody Administratora. 

4.28. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie 

natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu. 

 

Art. 5 [Zamieszczanie Ogłoszeń] 

5.1. Zamieszczenie Ogłoszenie w Serwisie wymaga zalogowania się przy użyciu indywidualnego 

loginu i hasła, uzupełnienia formularza zawierającego informacje o Zleceniu albo 

zaimportowania pliku w formacie csv którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

potwierdzenia woli zamieszczenia Ogłoszenia poprzez wprowadzenie kodu zawartego w 

przesłanej przez Serwis wiadomości sms. 

5.2. W treści Ogłoszenia Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron 

internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Ogłoszenia, 

które będą zawierały przedmiotowe dane mogą zostać usunięte. 

5.3. Użytkownik ma możliwość edycji zamieszczonych Ogłoszeń. 

5.4. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po wprowadzeniu w odpowiednie 

pole prawidłowego kodu sms. 

5.5. Czas trwania emisji Ogłoszenia określa samodzielnie Użytkownik, nie może on być jednak 

dłuższy niż 30 dni.   

5.6. Po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia emisji Ogłoszenia zostaje ono usunięte z Serwisu. 

5.7. Po przyjęciu Oferty Wykonawcy Ogłoszenie zostaje usunięte z Serwisu. 

 

Art. 6 [Składanie Ofert] 

6.1.  Wykonawca wyrażający wolę wykonania Zlecenia zawartego w Ogłoszeniu ma możliwość, 

celem uzyskania informacji o szczegółach Zlecenia, skontaktowania się ze Zleceniodawcą 

poprzez formularz aktywowany przyciskiem „Wyślij wiadomość”. W przypadku chęci złożenia 

Oferty Wykonawca wypełnia formularz aktywowany przyciskiem „Złóż ofertę”. 

6.2. Zarówno treść wiadomości jak i Oferty powinna być zgodna z postanowieniami Regulaminu. 

 

Art. 7 [Zawarcie umowy] 

7.1. W przypadku, gdy Zleceniodawca dokona wyboru Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a 

wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawcą a 

Zlecającym dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które 

nawiązały kontakt w Serwisie. Zapewnienie wymagań przewidzianych przepisami prawa dla 

formy umowy należy wyłącznie do stron umowy 

7.2. Strony wymieniają informacje konieczne do realizacji umowy poza Serwisem poprzez formy 

kontaktu ustalone na etapie przyjmowania ofert. 

7.3. Zlecający i wybrany Wykonawca powinni realizować umowę na warunkach przez siebie 

ustalonych.  



Art. 8 [Wyłączenia odpowiedzialności Administratora] 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od 

Administratora; 

- nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z 

Ogłoszeniem; 

- rzetelność i prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników, a także 

zdolność stron umów związanych z Ogłoszeniem do realizacji transakcji; 

- brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia; 

- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie umowy; 

- treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami. 

Art. 9 [Postępowanie reklamacyjne] 

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania 

przez Administratora usług świadczonych na podstawie Regulaminu pisemnie na adres 

Administratora z dopiskiem „Serwis Legalmine.pl” bądź też droga elektroniczna poprzez 

przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej – bok@legalmine.pl. 

9.2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, tj. imię i nazwisko lub 

nazwa, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane 

pozwalające zidentyfikować Ogłoszenie którego reklamacja dotyczy jak również wskazanie 

okoliczności uzasadniających reklamację. 

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed 

rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym 

zakresie. 

9.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą 

korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta. 

Art. 10 [Zmiany Regulaminu] 

Administrator może w każdym czasie, w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu 

usprawnienia działania  i poprawy funkcjonalności Serwisu, zmienić Regulamin. Zmiana 

Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania 

Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty 

elektronicznej przypisany do Konta lub poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na 

stronie głównej Serwisu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego 

Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z artykułem 4.10 Regulaminu. Brak oświadczenia 

Użytkownika poczytuje się za akceptację warunków nowego Regulaminu. 

 

Art. 11 [Postanowienia końcowe] 

11.1. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, 

której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w 

Regulaminie, jest prawo polskie. 

11.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach 

Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
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Załącznik nr 1 do  

Regulaminu świadczenia usług w serwisie internetowym legelmine.pl 

 

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

Art. 1 [Odstąpienie od umowy] 

1.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w Serwisie w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od 

umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia utworzenia Konta lub w 

przypadku rozpoczęcia przez Administratora świadczenia usług na skutek zamieszczenia przez 

Użytkownika Ogłoszenia.  

1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w Serwisie, Użytkownik 

powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora – 

bok@legalmine.pl. 

1.3.  Użytkownik może skorzystać z niżej określonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

o świadczenie usług w Legalmine.pl 

 

Aliant Legal Sp. z o.o. 

Serwis legalmine.pl 

ul. Olecka 23 

04-980 Warszawa 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………..  niniejszym informuję o moim 

odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu legalmine.pl , zawartej w dniu ……………  

 

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

Adres ………………………………………………………………………… 

Adres e-mail Konta w legalmine.pl  …………………………… 

 

Data …………….. 

 

Podpis [jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej]  
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Załącznik nr 2 do  

Regulaminu świadczenia usług w serwisie internetowym legelmine.pl 

 

WZÓR PLIKU SŁUŻĄCEGO DO IMPORTU OGŁOSZEŃ 
 

Arkusz programu 

Microsoft Excel
  



Załącznik nr 3 do  

Regulaminu świadczenia usług w serwisie internetowym legelmine.pl 

 

CENNIK 
 

Art. 1 [Cennik usług] 

1.1. Za usługi świadczone przez Serwis ustala się ceny określone poniżej. 

1.2. Użytkownik będący osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z zakresu świadczenia 

usług prawnych lub windykacji terenowej, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i 

zaciągać zobowiązania, która w procesie rejestracji określiła się jako „Kancelaria Prawna” albo 

„Windykator Terenowy” nie ponosi żadnych opłat związanych z usługami świadczonymi przez 

Serwis. 

1.3. Użytkownik będący osobą fizyczną poszukująca usług prawnych lub usług windykacyjnych, 

który  podczas procesu rejestracji określił się jako „Osoba Fizyczna” zamieszcza Ogłoszenia 

bezpłatnie o ile ich łączna ilość nie przekracza 5 w danym miesiącu kalendarzowym. 

Zamieszczenie każdego kolejnego Ogłoszenia po wyczerpaniu limitu określonego powyżej 

uwarunkowane jest uiszczeniem opłaty w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto. Opłata 

uiszczana jest z góry, w sposób wskazany w formularzu Ogłoszenia. 

1.4. Użytkownik będący wierzycielem masowym który podczas rejestracji określił się jako 

„Wierzyciel”  może korzystać z pełnej, udostępnionej mu, funkcjonalności Serwisu, w tym 

również zamieszczać Ogłoszenia bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych za uiszczeniem 

opłaty w wysokości 1000,00 zł  (tysiąc  złotych) 


