REGULAMIN
HaloPrawo.pl „Dyżur porad prawnych”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin Halo Prawo reguluje przedsięwzięcie pod nazwą „Dyżur porad prawnych” i jest zwana dalej:
"Akcją".
Organizatorem Akcji jest Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 948, Jasionka 36-002, zwanym dalej
„Organizatorem”.
Akcja polega na udzielaniu porad prawnych przez adwokata lub radcę prawnego w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa polskiego i o niniejszy regulamin.
Usługa prawna świadczona jest w języku polskim.
Akcja będzie przeprowadzona w poszczególnych dniach, w miejscu i czasie opisanym w harmonogramie jako
załącznik nr 1 do Regulaminu.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
Uczestnikiem Akcji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca zdolność do
czynności prawnej, która zaakceptuje niniejszy Regulamin.
Akceptacja niniejszego regulaminu następuje przed przystąpieniem do skorzystania z porady prawnej.
§3
PRZEDMIOT AKCJI
Akcja to forma usługi Organizatora, podczas której Uczestnik uzyskuje prawo do jednej porady prawnej.
Usługa prawna świadczona jest w oparciu o podany przez Uczestnika opis sprawy (stan faktyczny).
Porada nie obejmuje analizy i opracowania dokumentów.
Uczestnik oświadcza, że podany przez Klienta opis sprawy stanowi wyczerpujący i pełny znany mu obraz
stanu faktycznego w sprawie, w której Klient oczekuje świadczenia Usługi prawnej. Availo i Prawnik nie
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z prawidłowym świadczeniem Usługi prawnej
w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, jeśli podany przez Klienta stan faktyczny, udzielone informacje
okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne.
Opłata za poradę prawną w ramach akcji wynosi 1 grosz.
Availo zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia Uczestnikom
świadczenia Usługi z należytą starannością właściwą dla osób posiadających przewidziane przepisami prawa
uprawnienia do świadczenia Pomocy Prawnej. Standardy postępowania Prawników określone są w: 1)
Ustawie z dnia 26 maja 1982 r., prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 t.j.) oraz w Kodeksie etyki
adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98)
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz
uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.; 2) Ustawie z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (Dz.U. z 2016 r. poz.233 t.j.) oraz w Kodeksie etyki radców prawnych
uchwalony uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r.

7. Przy świadczeniu porady prawnej Prawnicy zobowiązani są do zachowania chronionej właściwymi przepisami
tajemnicy zawodowej.
§4
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest Availo.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Availo w celu uzasadnionego interesu Administratora.
3. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu marketingu własnego Availo
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
a) przetwarzania danych niezbędnych do wykonania Umowy z Klientem, którego dane dotyczą, b) w zakresie
podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy - na żądanie Klienta, c) danych osobowych, których
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych
osobowych.
5. Podanie danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.
6. W ramach realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla
danego etapu realizacji Umowy. Partnerem jest firma współpracująca z Availo, zapewniająca wykonanie
poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj.: podmiot organizujący
i zapewniający świadczenie Usługi przez Prawników, osoby świadczące Pomoc Prawną – Prawnicy, których
dane będą każdorazowo przekazywane Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia Pomocy Prawnej, dział
księgowości.
7. Zakres powierzonych Availo danych osobowych obejmuje a) imię i nazwisko Klienta; a także adres poczty
elektronicznej w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie informacji handlowej.
8. Availo nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż określone w Regulaminie.
9. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie
mogą przysługiwać, Availo, Prawnikowi i w stosunku do nich.
10. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Availo, w tym
profilowaniu.
11. Availo zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych.
12. Availo informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, Availo informuje, iż
Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji.
14. Availo oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
15. Availo informuje, że powołało inspektora ochrony danych,, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@availo.pl
16. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je
zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Inspektora Danych Osobowych Działającego w Availo Sp.
§5
REKLAMACJA

1. Reklamacje dotyczące realizacji świadczonej Usługi prawnej można wnosić pisemnie lub drogą elektroniczną
2. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: Availo Sp. z o.o., Jasionka 948, 36-002 Jasionka,
z dopiskiem: Reklamacja Availo.
3. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających
identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji.
Availo udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, nie mniej na prośbę Klienta odpowiedź na
reklamację może zostać udzielona także w inny sposób, uzgodniony przez Availo i Klienta.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w każdym czasie.
2. W przypadku odwołania Akcji lub braku możliwości skorzystania z Usługi z jakiejkolwiek innej przyczyny,
w tym zawinionej przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
z tytułu nieskorzystania z Usługi i nieuzyskania porady prawnej.
Załącznik nr 1
Nazwa

Województwo

Data

XXIV Festiwal Słowian i Wikingów (Wolin)
Centrum Słowian i Wikingów

Zachodniopomorskie

04. 08.2018 godz. 15 - 17

III Zlot Kocham Garbusy Łeba 2018

Pomorskie

11.08.2018 godz. 12-14

V American Dream Car Show - Łeba 2018 - Zlot
Samochodów Amerykańskich

Pomorskie

11.08.2018 godz. 12-14

Gdynia Aerobaltic 2018

Pomorskie

18.08.2018 19:30 - 21:30

Olsztyn Green Festival 2018 – Centrum
Rekreacyjno- Sportowe „Ukiel” ul. Kapitańska

Warmińsko Mazurskie

18. 08. 2018 godz. 12-14

8th International Kite Festival Łeba Poland 2018

Pomorskie

1.09.2018 godz. 12-14

Wojewódzkie Święto Plonów – Dożynki 2018
(Drawsko Pomorskie)

Zachodniopomorskie

2 września godz. 12-14

XXXI Barzkowickie Targi Rolne AGRO
POMERANIA 2018

Zachodniopomorskie

08. 09.2018 godz. 12 -14

Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji
Płockiej i Powiatu Sierpeckiego (Sierpc)

Mazowieckie

16 września (niedziela)
godz. 12-14

75. Rajd Polski (Mikołajki)

Warmińsko Mazurskie

22.09.2018 godz. 12-14

