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Regulamin porad prawnych online 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia porad prawnych drogą elektroniczną 

przez Kancelarię Radcy Prawnego Daniel Paul, ul. Modrzewiowa 11/4, 21–040 Świdnik, 

NIP: 7132068493, REGON: 060507896 (zwaną dalej Kancelarią). 

2. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) w formie 

porad prawnych online za pośrednictwem strony internetowej: https://paulkancelaria.pl/ oraz 

komunikatorów internetowych. 

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z usług porad 

prawnych droga elektroniczną oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszego 

regulaminu. 

II. Zasady korzystania z porad prawnych droga elektroniczną 

1. Korzystanie z porad jest dobrowolne. 

2. Usługi świadczone przez Kancelarię są odpłatne za wynagrodzeniem. Wysokość 

wynagrodzenia za usługę porady prawnej online jest stała i wynosi 246,00 zł brutto za godzinę 

konsultacji (200 zł netto). 

3. By skorzystać z usługi porady online Klient powinien najpierw skontaktować się telefonicznie 

z Kancelarią w celu uzgodnienia terminu i szczegółów spotkania. 

4. Klient akceptujący ustalenia telefoniczne oraz wysokość Wynagrodzenia zobowiązany jest 

uiścić ustaloną kwotę Wynagrodzenia za pośrednictwem bramki płatności internetowych lub 

na wskazany przez Kancelarię numer rachunku bankowego.  

5. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na wniosek Klienta. 

6. Kancelaria zastrzega sobie możliwość przełożenia lub odwołania spotkania, po uprzednim 

porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od Umowy. 

7. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, Kancelaria niezwłocznie zawiadomi o tym 

Klienta i umożliwi mu rezygnację z Porady prawnej online oraz zwróci Klientowi zapłacone 

przez niego Wynagrodzenie. 

III. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną 

1. Konsument może odstąpić od umowy o udzielenie Porady prawnej online bez podania 

przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Odstąpienie od umowy o udzielenie Porady prawnej online następuje przez wypełnienie 

i podpisanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego 

oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Kancelarii: 

kancelaria.biuro.dp@gmail.com 

3. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online po 

spełnieniu świadczenia, tj. po udzieleniu Porady prawnej online. 

4. W razie odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online przed realizacją usługi, 

Kancelaria zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie nie 
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dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Zwrot Wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta, z którego zapłacone 

zostało Wynagrodzenie. 

IV. Reklamacja 

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości 

zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem 

wiadomości e-mail na adres: kancelaria.biuro.dp@gmail.com 

1. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności: 

2. - zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają 

sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa; 

- zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów 

wskazanych lub przesłanych przez Klienta; 

- zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym 

oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym 

również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

4. Reklamacja jest rozpatrywana pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści 

następujących danych: 

5. - imię i nazwisko lub nazwa Klienta; 

- aktualny adres, w tym adres e-mail; 

- wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem; 

- wskazanie ewentualnych żądań. 

5. Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się 

do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku 

podstaw do rozpatrzenia reklamacji. 

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu 

rozpatrzeniu. 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. W celu wykonania usługi Porady prawne online zachodzi konieczność podania danych 

osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.  

2. W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Kancelarię w celu wykonania usługi Porady prawne online.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wykonania usługi Porady prawne online. 

4. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.  

5. Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują 

się w Polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej Kancelarii.  
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