
  
 

Regulamin korzystania z Platformy „ODDAM / PRZYJMĘ / ZAMIENIĘ” 

 

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki 

bezpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w platformie ODDAM 

/ PRZYJMĘ / ZAMIENIĘ dostępnej na stronie internetowej www.naszekoluszki.pl/ogloszenia/. 

 

 II. DEFINICJE  

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: 

a) Operator – Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki (95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41 

lok. 4, REGON: 101062106, NIP: 7282771828, KRS: 0000382085, REGON: 101062106); 

b) Moderator – osoba fizyczna wyznaczona przez Operatora do oceny zgodności Ogłoszenia 

z Regulaminem oraz do publikacji Ogłoszenia w Platformie;  

c) Platforma – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą „ODDAM / PRZYJMĘ / ZAMIENIĘ”, 

prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie 

Ogłoszeń, dostępny pod adresem www.naszekoluszki.pl/ogloszenia/; 

d) Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące zamiany, bezpłatnego 

oddania lub przyjęcia towaru; 

e) Towar — rzecz, która jest przedmiotem Ogłoszenia; 

f) Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba prawna; 

g) Regulamin – niniejszy regulamin. 

 

 III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA  

1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.   

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści Ogłoszenia (w tym zdjęcie) 

i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie 

narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 

3. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Regulaminie 

Korzystania z portalu NASZEKOLUSZKI.PL, dostępnym na stronie internetowej 

www.naszekoluszki.pl/regulamin/. 

4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy 

materiałów jest zabronione.  

5. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Platformy 

zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych 

danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.).  

 

 

 



  
 

 III. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ  

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Platformie.  

2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Moderatora. 

3. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika 

adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Moderatora zawierająca informację 

o opublikowaniu Ogłoszenia bądź informację o powodach braku publikacji ogłoszenia.  

4. Ogłoszenie publikowane jest na okres 14 dni.  

5. Użytkownik może zmienić czas publikacji Ogłoszenia kontaktując się w tej sprawie 

z Operatorem za pomocą adresu e-mail: ogloszenia@naszekoluszki.pl 

6. Moderator ma prawo odmówić publikacji Ogłoszenia, jeżeli jego treść jest sprzeczna z prawem, 

zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami. 

7. Moderator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przyczynach braku publikacji 

Ogłoszenia.  

 

 IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Ogłoszeń w Platformie.  

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, 

prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez 

Strony umów związanych z Ogłoszeniem. 

4. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób 

postanowienia Regulaminu. 

 

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.naszekoluszki.pl. 

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

www.naszekoluszki.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora. 

 


