REGULAMIN SERWISU ODBIUR (B2C)

§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

4.

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
W związku z rejestracją i uzyskaniem dostępu do Serwisu Odbiur i/lub korzystaniem z usług,
Użytkownik oświadcza i potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszy Regulamin, akceptuje
go i zobowiązuje się go przestrzegać.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników,
a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu Odbiur dostępnego on-line na
stronie internetowej www.odbiur.pl/termsofuse, prowadzonego przez Mistry spółka akcyjna z
siedzibą w Poznaniu, ul. Wójtowska 16, 61-654 Poznań, NIP: 9721266738 KRS: 0000637692
(zwana dalej jako: „Mistry ”).
Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Mistry lub w formie
elektronicznej, na stronie internetowej www.odbiur.pl/termsofuse. Regulamin dostępny jest w
formacie pdf., który umożliwia jego utrwalenie na dysku urządzenia Użytkownika oraz
wielokrotne odtwarzanie.

§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Mistry – nazwa handlowa firmy zarządzającej Serwisem;
2. Administrator – spółka Mistry z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wójtowskiej 16, 61- 654 Poznań
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000637692,
posiadająca NIP: 9721266738 z którą można się kontaktować pod adresem e-mail
support@odbiur.pl, będąca właścicielem Serwisu;
3. Serwis lub Serwis Odbiur – internetowa platforma umożliwiająca Użytkownikom publikowanie
ogłoszeń najmu nieruchomości/lokali na cele użytkowe oraz przeglądania ofert w celu doboru
stron umowy najmu i doprowadzenie do zawarcia umowy między Wynajmującym, a Najemcą,
dostępny pod adresem www.odbiur.pl;
4. Ogłoszenie/Oferta – sporządzone przez Użytkownika zaproszenie do zawarcia umowy najmu
nieruchomości/lokalu zamieszczone w Serwisie na warunkach i o treści określonych w
przedmiotowym Regulaminie;
5. Konto – część Serwisu dostępna dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji w Serwisie oraz po
podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań
w ramach Serwisu;
6. Cennik – zestawienie ustalanych przez Mistry opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu;
7. Wynajmujący – osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale który posiada
zdolność prawną, osoba fizyczna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
posiada zarejestrowane i aktywne Konto w Serwisie, za pośrednictwem którego Wynajmujący
jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Ogłoszenia z zaproszeniem do zawarcia umowy
najmu nieruchomości/lokalu, do którego przysługuje mu prawo własności lub posiada prawo do
dysponowania nieruchomością/lokalem na podstawie innego stosunku prawnego i uprawnienie
do zawarcia wiążącej umowy najmu;
8. Najemca – osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale który posiada
zdolność prawną, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca
działalność gospodarczą, która przegląda Ogłoszenia w związku wolą wynajmu lokalu
użytkowego na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
9. Użytkownik – Najemca lub Wynajmujący;
10. Transakcja – każda płatność dokonywana za pośrednictwem Serwisu oraz Przelewy24;

1

11. Podpięcia do systemu płatności Przelewy24 – połączenie Konta w Serwisie z kartą
kredytową/debetową Użytkownika, celem dokonywania płatności w Serwisie. Podpięcie
następuję wedle wyboru Użytkownika bądź w momencie zakładania konta w Serwisie, bądź w
momencie dokonywania czynności, która jest związana z opłatą.

§ 3 Postanowienia wstępne
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem,
wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz założenie i aktywowanie Konta w Serwisie.
2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Mistry w
przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Warunkiem skutecznego założenia Konta w Serwisie jest akceptacja niniejszego Regulaminu
wraz z załącznikami. Użytkownik jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z
dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim przed rozpoczęciem korzystania z
Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia przedmiotowego
Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
4. Z uwagi, iż Serwis umożliwia oferowanie i dostawę Najemcom zakwaterowania na cel użytkowy,
Użytkownik rozumie i zgadza się, że (i) Serwis jedynie umożliwia przeglądanie ofert i zawieranie
transakcji najmu w zakresie lokali zamieszczonych w Serwisie, (ii) Mistry nie jest stroną umowy
najmu i nie ponosi wobec powyższego jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z lub
związanej z niniejszymi transakcjami; (iii) rolą Serwisu jest wyłącznie ułatwienie zawarcia
transakcji najmu pomiędzy Użytkownikami oraz zapewnienie usług z tym związanych; (iiii)
Mistry nie przysługują jakiekolwiek prawa do korzystania z obiektów/lokali, których dotyczą
Ogłoszenia zamieszczone na łamach Serwisu.
5. Umowa najmu jest zawierana pomiędzy Wynajmującym a Najemcą/-cami i jest wiążąca dla
stron danej transakcji, które to ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za ich wykonanie.

§ 4 Zmiany Regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz innych warunków
usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym
paragrafie.
2. Zmiana, o której mowa powyżej staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o
niniejszych zmianach drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie,
z jednoczesną publikacją informacji o zmianie na stronie internetowej Serwisu.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, o których mowa w ust. 2 powyżej,
Użytkownik może złożyć Administratorowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie
14 dni od opublikowania informacji o zmianie Regulaminu lub powiadomienia go w sposób
wskazany w ust. 2 powyżej.
4. Na warunkach przewidzianych powyżej dla zmiany Regulaminu, mogą być zmieniane pozostałe
dokumenty związane z warunkami świadczenia usług przez Serwis.

§ 5 Zasady odpowiedzialności
1. Rejestrując konto w Serwisie Użytkownik, będący Wynajmującym oświadcza, że jest
właścicielem nieruchomości/lokalu, których dotyczy Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie lub
przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem, w tym do umieszczania Ofert
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

dotyczących nieruchomości/lokalu w Serwisie, oferowania nieruchomości/lokalu na wynajem a
następnie zawarcia ważnej umowy najmu.
Użytkownik oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności
zdolność do zawierania prawnie wiążących umów najmu.
Użytkownik wyraża zgodę na udział Administratora w odniesieniu do transakcji między
Wynajmującym a Najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i
załącznikach.
Dostarczenie i podpisanie umowy najmu oraz dopełnienie innych wymaganych przez prawo
czynności, związanych z zawarciem umowy należy do Użytkowników. Serwis może
udostępniać porady dotyczące formalności związanych z zawarciem umowy, w tym wzory
umów na blogu Serwisu, dostępnym pod adresem: www.blog.odbiur.pl. Porady i wzory, o
których mowa w zdaniu poprzednim mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą stanowić
podstawy kierowania do Mistry jakichkolwiek roszczeń z nimi związanych.
Mistry nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z czynności i treści
umowy najmu zawartej pomiędzy Użytkownikami. Mistry nie ponosi odpowiedzialności za stan
nieruchomości/lokalu, w sytuacji gdy odbiega on od treści Ogłoszenia.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż usługi świadczone w ramach Serwisu są oparte na
działaniu sieci Web, co może wiązać się z ewentualnymi przerwami w dostępie do Serwisu,
spowodowanymi w szczególności awariami, konserwacją sieci czy strony Internetowej, w tym
wynikającymi z wprowadzania niezbędnych zmian i ulepszeń. Mistry nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwą dostępu do Serwisu. Mistry
nie ponosi odpowiedzialności również za ewentualne przerwy w działaniu stron
współpracujących z Serwisem, w tym za Przelewy24.
Mistry nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług w
ramach Serwisu będące wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności
zdarzenie o charakterze naturalnym, np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, akt zbrojny, w tym
też m.in. akt terrorystyczny, działania władzy publicznej, w tym nakazy władzy publicznej
przybierające postać normatywną przepisu prawa, zdarzenia mające postać gwałtownych,
nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych (strajki, manifestacje itd.).
Mistry nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Serwisu przez
Użytkownika.
Serwis nie jest stroną transakcji między Wynajmujący a Najemcą. Mistry nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów
związanych z Ogłoszeniem, a także za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji umowy
najmu. Mistry nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne czy
prawne lokali, których Ogłoszenia najmu zostały zamieszczone na łamach Serwisu.
Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim istnieje bezpośrednio po stronie
Wynajmującego, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz umowie najmu.

§ 6 Logowanie/Zakładanie Konta
1. W celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności zamieszczania
oferty
najmu
przez
Wynajmującego,
kontaktowania
się
z
potencjalnymi
Wynajmującymi/Najemcami konieczne jest uprzednie założenie przez Użytkowników Konta.
Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
2. Celem utworzenia Konta w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny
(Kwestionariusz) dostępny w zakładce www.odbiur.pl/user/register. W Kwestionariuszu
Użytkownik zobowiązany jest podać e-mail, utworzyć hasło dostępu, podać swoje imię,
nazwisko i numer telefonu oraz zaznaczyć zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Administratora do celów związanych z realizacją usług oferowanych przez
Serwis i zaakceptować Regulamin. Fakultatywnie, Użytkownik może wyrazić także zgody
marketingowe, tj. zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i korzystanie z
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
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4.

5.
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7.
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oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Po dokonaniu aktywacji
Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu podając login w postaci adresu e-mail oraz
hasło, podane w procesie rejestracji.
Konto umożliwia Wynajmującemu publikację Ogłoszeń. Zakres danych (treść) Ogłoszenia
określa § 7 Regulaminu. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga uprzedniego założenia Konta i
zalogowania się na swoje Konto w Serwisie.
Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z
Serwisu przez Użytkownika w przypadku naruszania obowiązujących przepisów prawa lub
Regulaminu, w tym do usunięcia ogłoszeń, których treść narusza postanowienia Regulaminu
lub przepisy prawa.
Użytkownik powinien dbać o odpowiednie zabezpieczenie danych dostępowych do Konta przed
osobami nieuprawnionymi.
Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o utracie lub kradzieży jego danych
do logowania na Konto oraz o innych przypadkach niewłaściwego lub nieuprawnionego użycia
jego danych niezwłocznie, celem dokonania odpowiednich czynności zablokowania Konta.
Powyższe należy zgłosić Administratorowi na adres email: support@odbiur.pl z dokładnym
oznaczeniem okoliczności utraty/kradzieży danych.
Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Wynajmujący z
jednego Konta może zamieszczać nieograniczoną liczbę Ogłoszeń. Jedna Oferta może
dotyczyć tylko jednej nieruchomości/lokalu.
Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość lub nieprawdziwość danych
wskazanych przez Użytkowników, jak również za treść Ogłoszenia.

§ 7 Ogłoszenia/Przeglądanie Ofert/Personalizacja Ogłoszeń
1. Ogłoszenie tworzy się poprzez uzupełnienie kreatora oferty dostępnego po zalogowaniu się
przez Użytkownika na swoje Konto w zakładce „Dodaj nowy lokal” dostępnej pod adresem:
www.odbiur.pl/office/create.
2. W ogłoszeniu Wynajmujący podaje dane dotyczące nieruchomości/lokalu, w tym w
szczególności (pola wymagane zaznaczą się na czerwono w przypadku ich nieuzupełnienia,
pozostałe pola są fakultatywne):
a) nazwę lokalu (widoczną tylko dla Wynajmującego),
b) typ lokalu (lokal biurowy albo usługowy),
c) cenę w złotych,
d) datę, od której dostępna jest wynajmowana powierzchnia,
e) powierzchnię nieruchomości/lokalu,
f) opis w języku polskim i/lub angielskim,
g) atrybuty nieruchomości spośród wskazanych,
h) atrybuty otoczenia spośród wskazanych,
i) zdjęcia nieruchomości lokalu, rzuty lokalu,
j) dane kontaktowe Wynajmującego,
k) historię wynajmu,
l) lokalizację nieruchomości/lokalu.
3. W formularzu wyszukiwania ofert dostępnym w zakładce „Wynajmij nowe biuro” dostępnej pod
adresem: www.odbiur.pl/search/survey, Najemca poszukujący nieruchomości/lokalu określa
(dane obowiązkowe do wskazania są oznaczone w formularzu znakiem *):
a) miasto, w którym chce wynająć biuro,
b) preferowaną powierzchnię lub liczbę osób, dla której poszukuje biura,
c) typ lokalu (biurowy albo usługowy),
d) maksymalną wysokość czynszu,
e) preferowaną długość najmu,
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warunki dodatkowe, w tym atrybuty biura, atrybuty otoczenia (do wyboru spośród
wskazanych),
g) branże działalności Najemcy,
h) okres działalności firmy Najemcy,
i) przewidywalny potencjalny wzrost liczby pracowników w ciągu określonego czasu (rok albo
2 lata).
Konto umożliwia Wynajmującemu dokonywanie zmian w Ogłoszeniach.
Najemca poprzez założenie Konta i wypełnienie formularza wyszukiwania ofert otrzymuje listę
Ofert nieruchomości/lokali spełniających jego oczekiwania zgodnie ze wskazanymi przez niego
danymi (Długa Lista). Z Długiej Listy Najemca wybiera 6 (sześć) ofert tworząc tzw. Krótką Listę.
Serwis na bieżąco powiadamia Wynajmującego o liczbie potencjalnych Najemców
zainteresowanych najmem oferowanego przez niego lokalu (Krótka Lista). Przekazanie
Wynajmującemu informacji z oznaczeniem Najemców wraz z ich danymi kontaktowymi,
oczekiwaniami finansowymi, okresem oczekiwania na odpowiedz i udostępnieniem możliwości
komunikowania się również poprzez Serwis (przystąpienie do Negocjacji) wymaga akceptacji
Wynajmującego wyrażonej w formie kliknięcia w odpowiednie pole i uiszczenia przez niego
opłaty w wysokości określonej w Cenniku.
Po stworzeniu przez Najemcę Krótkiej Listy i uiszczeniu opłaty przez Wynajmującego, zgodnie
z pkt. 6 powyżej Użytkownicy mogą komunikować się ze sobą celem prowadzenia
bezpośrednich negocjacji i ustalenia warunków współpracy. Najemca obowiązany jest do
wyboru oferty i Wynajmującego, spośród mu przedstawionych zgodnie z jego Krótką Listą z
którym zawarta zostanie umowa najmu.
Serwis nie uczestniczy w zawarciu umowy najmu. Serwis umożliwia kojarzenie stron transakcji
umowy najmu, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jego Użytkowników.
Wynajmujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści Ogłoszenia, w tym zdjęcia i
zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, treści
Regulaminu, praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, praw
Administratora oraz zasad współżycia społecznego. Odpowiedzialność Administratora jest w
tym zakresie wyłączona.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i zgodność ze stanem
faktycznym Ogłoszeń i jakichkolwiek danych Użytkowników, a także za treść i formę Ogłoszeń.
Zakazane jest publikowanie i dostarczanie w Ogłoszeniach treści:
a) bezprawnych,
b) naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie i pokrewne do
opisów i zdjęć, czy dobra osobiste osób trzecich,
c) zagrażających moralności, porządkowi publicznemu i dobrym obyczajom,
d) zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady
dobrego wychowania,
e) zawierających dane osobowe lub inne dane mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć
dobra osobiste osób trzecich,
f) niezgodnych ze stanem faktycznym.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń naruszających zasady, o których
mowa w ustępie poprzedzającym, a także innych Ogłoszeń, które w jakikolwiek sposób
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
Wynajmujący publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści podaje je dobrowolnie do
wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich przez Serwis innym Użytkownikom
korzystającym z Serwisu.
Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego Ogłoszenia, które dotyczy tego samego lokalu.
Udostępniając treści w Serwisie Wynajmujący udziela niniejszym Administratorowi nieodpłatnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie, podlegającej dalszemu sublicencjonowaniu licencji na
korzystanie, udostępnianie i wykorzystywanie wszelkich treści, zarówno tekstów, opisów jak i
fotografii na następujących polach eksploatacji: utrwalania, nadawania, reemitowania,
zwielokrotniania dowolną techniką, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
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bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu, w sposób
niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w
tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także
w
serwisach
tekstowych,
multimedialnych,
internetowych,
telefonicznych
lub
telekomunikacyjnych, wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową i
zapisu magnetycznego, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
wprowadzania do innych sieci komputerowych, wprowadzania do sieci Internet, najem,
użyczenie, publiczne wykonanie lub odtworzenie, nadawania za pomocą wizji lub fonii,
wystawiania, wyświetlania, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wystawiania, prezentacji na targach,
wykorzystania dzieła do stworzenia znaku towarowego. Powyższa licencja umożliwia również
dalsze edytowanie, sprzedawanie i komercyjne wykorzystanie treści, o których mowa w
niniejszym ustępie.
16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Ofert. Po stronie Wynajmujących leży
obowiązek aktualizacji Ofert i zmiany ich treści, spowodowanej zmianą stanu faktycznego.

§ 8 Płatność
1. Serwis jako rozwiązanie płatnicze wykorzystuje platformę Przelewy24. Przelewy24 jest
portalem prowadzonym przez DialCom24 sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP
781-173-38-52, REGON 634509164, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000306513.
2. Szczegółowe warunki płatności oraz zasady funkcjonowania platformy Przelewy24 określone
zostały w ogólnych warunkach _______________ dostępnych na stronie ____________, które
stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zaakceptował warunki, o których mowa w ust.
2 powyżej i jest nimi związany.

§ 9 Usługi i opłaty
1. O ile nie uzgodniono lub nie określono inaczej, Serwis nie pobiera opłat od Użytkowników za
założenie Konta, logowanie lub dostęp do Serwisu w zakresie zamieszczenia Ogłoszeń czy
wyszukiwania Ofert. Serwis pobiera opłaty w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
Wysokość opłat reguluje Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu.
2. Serwis pobiera od Użytkowników opłaty zgodnie z Cennikiem, za aktywności wskazane
szczegółowo w Cenniku.
3. Dostęp do zakupionych zgodnie z Cennikiem Pakietów, w tym możliwość doładowania konta
znajdują się na profilu Użytkownika w zakładce „Płatności”.
4. Płatność czynszu najmu wynikającego z zawartej między Wynajmującym a Najemcą umowy
najmu, w tym ewentualnej kaucji, odbywa się w oparciu o indywidualne ustalenia między
Wynajmującym i Najemcą. Serwis nie pośredniczy w transakcjach płatniczych dot. czynszu
najmu oraz wpłaty kaucji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia stron transakcji w
powyższym zakresie ani też za terminową realizację w/w płatności.

§ 10 Dane osobowe
1. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora
podanych przez siebie w formularzu danych osobowych w celu świadczenia usług, a także
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2.

3.

4.
5.

(fakultatywnie, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody) w celach marketingowych
związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do podanych przez siebie
danych osobowych, ich poprawiania oraz prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w każdym momencie. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzednim
wiąże się rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zawartej z Serwisem w trybie
natychmiastowym oraz usunięciem Konta w Serwisie.
Administratorem danych osobowych jest Mistry (dane adresowe i rejestrowe wskazane na
wstępie Regulaminu). Dane przetwarzane i przechowywane są zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz odpowiednimi przepisami
wykonawczymi.
Administrator w ramach Serwisu przechowuje dane osobowe i kontaktowe niezbędne do
umożliwienia Użytkownikom zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z
innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Administratora.
Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność
Użytkownika.
Administrator może powierzać dane osobowe innym podmiotom, na podstawie stosownych
umów, do celów niezbędnych do korzystania z Serwisu i wykonywania usług z nim związanych.
Serwis zapewnia Użytkownikowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych
usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Regulaminu
oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.

§ 11 Pomoc, reklamacje i rozwiązywanie sporów
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można
zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@odbiur.pl lub w formie listu
poleconego przesłanego na adres Administratora.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną
reklamacji.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed
rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie. Czas na rozpatrzenie reklamacji liczony jest wówczas od uzupełnienia bądź
poprawienia danych.
4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email przypisany do Konta.
5. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Serwisu poprzez przesłanie
oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Serwisu na adres poczty e-mail:
system@odbiur.pl. Usunięcie Konta nie powoduje obowiązku zwrotu wpłaconych środków
przez Użytkownika na rzecz Administratora.
6. Użytkownicy i inne osoby mogą zgłaszać Administratorowi wszelkie wnioski, uwagi i pytania
dotyczące działania Serwisu i świadczonych przez Serwis usług. Powyższe należy zgłaszać
support@odbiur.pl.
7. Użytkownicy pod adresem, o którym mowa w ust. 6 mogą zgłaszać również wszelkie awarie,
czy usterki w działaniu Serwisu.
8. Opis dodatkowych kwestii dotyczących działania Serwisu, w tym informacje, nowości, porady
znajdują się na blogu Serwisu, dostępnym pod adresem: www.blog.odbiur.pl.
9. Serwis nie jest stroną sporów i nie prowadzi pośrednictwa w sporach między Wynajmującym a
Najemcą, w zakresie zawartej między Użytkownikami umowy najmu. Wszelkie kwestie
związane ze sporami w powyższym zakresie, Użytkownicy powinni uregulować we własnym
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10.

11.

12.

13.

zakresie w umowie najmu. Serwis zastrzega sobie jednak prawo do prowadzenia polubownych
rozmów z Użytkownikami, dotyczących rozwiązywania sytuacji spornych.
Serwis wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z konsumentami na drodze polubownej. Pomiot
właściwy do rozstrzygania sporów, zostanie wskazany w odpowiedzi nieuwzględniającej
reklamacji, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, związanych z działalnością Serwisu. Chcąc skorzystać z możliwości
polubownego rozwiązywania sporów dotyczących usług internetowych, konsument może
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresem poczty elektronicznej Mistry jest:
support@odbiur.pl.
Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni dnia zawarcia Umowy z Mistry,
odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w
formie pisemnej przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego
załącznik do Regulaminu. Użytkownik będący konsumentem może również wypełnić i przesłać
formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą
elektroniczną na adres: support@odbiur.pl. W przypadku skorzystania z możliwości, o której
mowa w zdaniu poprzednim, Mistry prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie
otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej, z którego
przesłane zostało oświadczenie.
Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na
działanie Serwisu (dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu jest możliwy z chwilą rejestracji
konta), wyraża on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik będący
konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Załączniki stanowią integralną część przedmiotowego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub
niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy.
4. Regulamin obowiązuje od ________________.
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Załącznik do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

Mistry spółka akcyjna,
ul. Wójtowska 16,
61-654 Poznań

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja, ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie
usług w ramach serwisu Odbiur, zawartej z Mistry spółka akcyjna.

Data zawarcia umowy z Mistry spółka akcyjna: .………………………………………..……………….

……………………………………
podpis konsumenta*

(*dot. oświadczenia składanego w wersji papierowej)
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