Regulamin LokPo.pl
I. Postanowienia wstępne
•

•
•

Lokpo.pl to serwis ogłoszeniowy, który umożliwia kontakt poszukujących przedmiotów do
wypożyczenia z ich właścicielami w celu wymiany informacji. Celem serwisu jest
ułatwienie użytkownikom komunikacji i wynajmu poprzez zamieszczanie ogłoszeń w
Serwisie.
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Famatech Sp o.o. polegających na
umożliwianiu użytkownikom zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Lokpo.pl.
Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu Lokpo.pl jest skorzystanie z urządzenia
komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę
internetową.

II. Definicje
Spółka – Właściciel serwisu, spółka Famatech Sp z o. o. z siedzibą w Katowicach (ul. Sobieskiego
11/ E6 40-082 Katowice) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000610915,
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W
KATOWICACH, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342860683,
REGON: 364160345, z którym użytkownik może się kontaktować pod adresem
lokpo@famatech.pl;
Serwis LokPo lub LokPo – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą LokPo.pl prowadzony
przez Właściciela, który umożliwia wstawianie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących wynajmu
(zaproszenie do zawarcia umowy wynajmu) i oferowanych usług dostępnych w domenie
internetowej lokpo.pl i mediach społecznościowych prowadzonych przez Właściciela serwisu;
Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące
oferty wynajmu lub oferowanych usług zgodne z Regulaminem;
Przedmiot – rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą
być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale
mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie
przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie lub chce wysłać
zapytanie dotyczące Ogłoszenia;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą nazwy użytkownika,
część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach
Serwisu;
Regulamin – ten regulamin Serwisu;

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
1. Prawa i zobowiązania Operatora serwisu
1.1. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych
podawanych przez Użytkowników.
1.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń.
1.3. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach
powstałych między Użytkownikami.
1.4. Operator może zablokować Użytkownikowi konto i możliwość korzystania z Serwisu oraz
usunąć Ogłoszenie (lub zdjęcia/pliki graficzne z Ogłoszenia), jeśli Użytkownik nie przestrzega tego
Regulaminu lub obowiązujących przepisy prawa lub gdy Operator podejrzewa, że Użytkownik
dopuszcza się działań niewłaściwych.
1.5. Operator może wykorzystywać dane kontaktowe podane przez Użytkownika do prowadzenia
stosowanej komunikacji. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji
związanej bezpośrednio ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami.
1.6. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności.

2. Prawa i zobowiązania Użytkownika
2.1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tego Regulaminu i obowiązujących przepisów
prawa. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zgadza się na warunki określone w tym
Regulaminie.
2.2. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe. Zabrania się rejestrowania kont
na dane osób postronnych lub dane fikcyjne.
2.3. Użytkownik samodzielnie tworzy treść Ogłoszenia. Treść ogłoszenia:
•

powinna być zgodna:
◦ ze stanem faktycznym,
◦ z obowiązującym prawem,

•

nie powinna naruszać:
◦ praw Operatora,
◦ praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

2.4. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu i powinno określać, co dokładnie
wchodzi w skład Przedmiotu.
2.5. Treść Ogłoszenia powinna dokładnie opisywać Przedmiot i nie może wprowadzać innych
Użytkowników w błąd. Dotyczy to przede wszystkim takich atrybutów Przedmiotu jak marka,
funkcjonalność, parametry. Dotyczy to również tytułu ogłoszenia.
2.6. Konkretny przedmiot może być zamieszczony tylko w jednym Ogłoszeniu. Niedopuszczalnym
jest wstawianie tego samego Przedmiotu w tym samym czasie w różnych Ogłoszeniach. Jeśli

Użytkownik posiada więcej sztuk danego Przedmiotu, powinien to zaznaczyć w Ogłoszeniu.
Wskazana w Ogłoszeniu cena dotyczy wtedy jednej sztuki.
2.7. Ogłoszenie jest dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
2.8. Użytkownik, zamieszczając zgodę na publikację Ogłoszenia w Serwisie, zgadza się
jednocześnie na wykorzystanie jego treści i zamieszczonych w nim grafik w innych kanałach
promocyjnych Operatora (m.in. profile w mediach społecznościowych, newsletter). Publikacja w
dodatkowych kanałach jest bezpłatna i służy zwiększeniu liczby potencjalnych odbiorców.
2.9. Użytkownik nie może rozsyłać lub zamieszczać w Serwisie informacji handlowej (spamu).
2.10. Użytkownik korzystający z Serwisu zapewnia, że ma prawo do korzystania z podanych
danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu itd.).
2.11. Zabrania się pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych i informacji dostępnych w
serwisie w celu dalszego ich udostępniania. Rozwiązania techniczne, grafiki i inne elementy
Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Operatora.

IV. Rejestracja i zarządzanie kontem w Serwisie
1. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie
•

podczas dodawania pierwszego ogłoszenia;

•

lub korzystając z formularza rejestracji dostępnego w Serwisie.

2. Rejestracja wymaga od Użytkownika:
•

posiadania aktywnego adresu e-mail;

•

ustawienia indywidualnego loginu;

•

akceptacji tego Regulaminu.

3. Utworzenie konta zapewnia Użytkownikowi:
•

dostęp do jego ogłoszeń (np. w celu modyfikacji i zarządzania nimi)

•

możliwość odbierania wiadomości od innych Użytkowników zainteresowanych wynajmem
wystawionych przez niego Przedmiotów

4. Konto jest aktywne od razu po rejestracji. Operator nie wysyła linków aktywacyjnych na podany
podczas rejestracji adres e-mail.
5. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem
umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczonych usług na warunkach
określonych w tym regulaminie.
6. Konto dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może utworzyć jedynie osoba uprawniona
do działania w ich imieniu.
7. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w Serwisie.
8. Zabrania się korzystania z tymczasowych adresów e-mail do zakładania konta i zamieszczania
Ogłoszeń.

9. Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić chęć usunięcia konta w panelu
administracyjnym poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

V. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
1. Dodawanie Ogłoszenia
1.1. Ogłoszenia mogą zamieszczać tylko zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy.
1.2. Aby zamieścić Ogłoszenie, należy zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, założyć
konto i wypełnić formularz.
1.3. Ogłoszenie jest dostępne w Serwisie od razu po publikacji i nie wymaga aktywowania.
Dodanie ogłoszenia jest bezpłatne.
1.4. W każdym momencie Użytkownik może edytować:
•

treść Ogłoszenia;

•

tytuł Ogłoszenia;

•

lokalizację, do której przypisane jest Ogłoszenie;

•

kategorię, do której przypisane jest Ogłoszenie.

1.5. Użytkownik nie może zamieszczać Ogłoszeń dla Przedmiotów wyszczególnianych w Liście
przedmiotów zakazanych (Załącznik nr 1) oraz Ogłoszeń o charakterze erotycznym.
1.6. Ogłoszenie jest dostępne w serwisie bezterminowo. Użytkownik może usunąć je samodzielnie
w Panelu użytkownika.
1.7. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego usunięcia Ogłoszeń Przedmiotów, których już
nie udostępnia do wypożyczenia.

2. Zasady dotyczące treści Ogłoszenia
2.1. Ogłoszenie powinno być w języku polskim. Użytkownik może dodać tłumaczenie w innym
języku. Jednak w pierwszej kolejności powinna znaleźć się treść w języku polskim. Operator nie
wymaga tłumaczeń i nie bierze za nie odpowiedzialności.
2.2. Użytkownik nie może zamieszczać w treści Ogłoszenia:
•

danych kontaktowych (adresów e-mail, numerów telefonu i komunikatorów internetowych)

•

adresów witryn internetowych.

Tego typu informacje Użytkownik może dodać tylko w polach do tego przeznaczonych.
2.3. Za naruszenie Regulaminu uznaje się:
•

wstawianie Ogłoszeń do niewłaściwej kategorii;

•

używanie słów powszechnie uważanych za obraźliwe i niestosowne;

•

wprowadzanie w błąd poprzez podanie niezgodnych z rzeczywistością informacji;

•

naruszanie dobrych obyczajów;

•

naruszanie prawa (m.in. autorskiego i jemu pokrewnych, praw do wizerunku i własności
intelektualnej);

•

szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora

•

promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, szczególnie ogłoszeniowych i
aukcyjnych.

2.4. Opis Przedmiotu w Ogłoszeniu musi być z nim powiązany. Użytkownik oświadcza, że jest jego
autorem. Treść ogłoszenia nie może zawierać znaków towarowych, wodnych itp., jeśli Użytkownik
nie ma do nich prawa.
2.5. Użytkownik może dodać w treści Ogłoszenia link do filmu w serwisie YouTube lub Vimeo,
który jest bezpośrednio związany z Przedmiotem prezentowanym w Ogłoszeniu. Operator nie
ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w Ogłoszeniu linki.

3. Zasady dotyczące grafik zamieszczanych w Ogłoszeniach
3.1. Grafiki wykorzystane w ogłoszeniu muszą być ściśle związane z Przedmiotem, którego
dotyczy ogłoszenie. Musi to być rzeczywiste zdjęcie Przedmiotu, do których Użytkownik ma prawa
użytkowania.
3.2. Grafiki w ogłoszeniu nie powinny zawierać logo innych portali, numerów telefonów, adresów
www, adresów e-maili innych elementów nałożonych na zdjęcie (ramki, logotypy itp.).
3.3. Zabrania się wstawiania grafik i zdjęć o charakterze erotycznym (dotyczy to szczególnie
kategorii „Usługi”).

VI. Kontakt pomiędzy Użytkownikami – Wysyłanie zapytań
1. Zapytania mogą wysyłać tylko zarejestrowani i zalogowani w Serwisie Użytkownicy.
2. Użytkownik niezarejestrowany może w celu kontaktu może wykorzystać numer telefonu
udostępniony w ogłoszeniu.
3. Wysłane za pośrednictwem Serwisu zgłoszenia dla zarejestrowanych Użytkowników będą
widoczne w zakładce „Wiadomości”.

VII. Postanowienia końcowe
1. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
2. Operator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszenie informacji na
stronie Serwisu oraz w wiadomości przesłanej do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników
poprzez wiadomość na podany przy rejestracji adres e-mail.

3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
•

nie zalogował się na Konto przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W rezultacie Użytkownik
nie będzie uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu
umowy zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji z 30dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z
usług Operatora poprzez zalogowanie się na Konto w Serwisie.
Prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem nie ogranicza jego prawa do ponownej
rejestracji w Serwisie. Operator nie gwarantuje jednak, że przednio używany przez
Użytkownika login powiązany z Kontem będzie dostępny;

•

Pomimo wcześniejszego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań
lub zaniechań naruszających zapisy tego Regulaminu lub przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, kontynuuje wskazaną działalność;

3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez operatora jednak nie wcześniej niż 14 dni
przed udostępnieniem zmian Użytkownikom. W tym czasie usługi będę realizowane zgodnie z
dotychczasowym zapisem Regulaminu.
4. Postanowienia tego regulaminu podlegają prawu polskiemu. W przypadku kwestii nieobjętych
tym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych
bezwzględnie obowiązujących.
5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach serwisu Lokpo.pl
będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

Załączniki do Regulaminu Serwisu LokPo.pl:
Załącznik nr 1: Lista przedmiotów zakazanych

Załącznik nr 1:
Lista Przedmiotów zakazanych
Do Przedmiotów zakazanych, dla których nie można dodawać Ogłoszeń w Serwisie LokPo należą:
1. Wszelkie przedmioty, zdjęcia, filmy erotyczne lub zawierające treści pornograficzne lub
sprzeczne z porządkiem publicznym.
2. Wszelkie przedmioty, zdjęcia, filmy zawiązane z przemocą wobec ludzi lub zwierząt.
3. Wszelkie przedmioty, filmy, zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści oraz
zawierające i nawiązujące do symboliki nazistowskiej, faszystowskiej lub komunistycznej.
4. Broń, amunicja materiały wybuchowe i pirotechniczne, które wymagają posiadania
specjalnych zezwoleń lub rejestracji. Nie dotyczy replik.
5. Towary nienależące do Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie lub pochodzące z
przestępstwa.
6. Dowody tożsamości: dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy itp.
7. Karty płatnicze, kredytowe, bankowe, bankomatowe, przepłacone oraz wszelkiego rodzaju
kraty, dane dające dostęp do programów lojalnościowych.
8. Zarejestrowane karty SIM.
9. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe, szkodliwe programy lub inne elementy.
10. Przedmioty higieny osobistej m.in. szczoteczki do zębów, bielizna, okulary korekcyjne.

