NOTA PRAWNA

1) Strona internetowa dostępna pod adresami: www.adwokatrzeszow.eu oraz
www.reslegal.pl (zwana dalej jako „strona internetowa”), została przygotowana na
zlecenie Adwokata Piotra Charzewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą: ResLegal Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski, NIP:
8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów (dalej jako
„Kancelaria”).
2) Poszczególne elementy tworzące stronę internetową, w tym zamieszczone na niej
treści, mogą posiadać status utworów, w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych – (tekst jednolity Dz.U.2016.666 ze zm.), w związku
z czym podlegają ochronie prawnej.
3) Strona została przygotowana w celu informacyjnym, jak też wszelkie treści, w tym
zawartość artykułów tematycznych – posiadają ogólny, informacyjny charakter, przez
co nie można traktować ich, jako porad prawnych lub ekspertyz, komentarzy, czy
wykładni prawa.
4) Kopiowanie
jakichkolwiek
elementów
strony
internetowej
Kancelarii,
w szczególności jej treści, w całości lub też w części, a także zawartych na niej
informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych,
w celu wykorzystania w jakimkolwiek celu, w tym w formie zmodyfikowanej – poza
przypadkami przewidzianymi prawem – jest zabronione, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Kancelarii.
5) Kancelaria dokłada niezbędnych starań, aby informacje znajdujące się na stronie
internetowej były jak najbardziej rzetelne, przy czym treści te, jako zamieszczone
w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich publikacji. Kancelaria nie może
zagwarantować ich aktualności, czy przydatności w każdym stanie
faktycznym i w każdym czasie.
6) Informacje zamieszczone i udostępnione na stronie internetowej Kancelarii nie mogą
być traktowane jako porada prawna, w jakiejkolwiek sprawie, a Kancelaria nie może
ponosić odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub
będących w związku z ich wykorzystaniem.
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8) Żadna z treści znajdujących się na stronie internetowej Kancelarii, nie może być
rozumiana jako podstawa kreująca jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy,
w szczególności informacje znajdujące się na niej, nie posiadają charakteru oferty
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7) W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji
oraz porad prawnych związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej
Kancelarii – powinny skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią, za pomocą
wskazanych na stronie internetowej form kontaktu.

w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – (tekst jednolity
Dz.U.2016.380 ze zm.).
9) Wypełnienie formularza kontaktowego, w tym też wysłanie wiadomości zawierającej
konkretne pytanie lub ofertę – nie jest równoznaczne z automatycznym zawarciem
jakiejkolwiek umowy z Kancelarią i nie zobowiązuje Użytkownika strony internetowej
do zapłaty wynagrodzenia, ani Kancelarii do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia się
realizacji zlecenia.
10) Kancelaria ma prawo do zmiany wszystkich elementów znajdujących się na stronie
internetowej, a także poprawiania informacji na nie jej umieszczonych – w każdym
czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
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11) Szczegółowe warunki korzystania ze strony internetowej i systemów
informatycznych, zapewniających dostęp Użytkownikom do spraw prowadzonych
przez Kancelarię, a udostępnianych przy użyciu strony internetowej, określa także
Polityka Prywatności oraz inne akty Kancelarii.

