
Regulamin: 

 

§ 1 

1. Usługa „Opinia prawna" polega na sporządzaniu opinii prawnej dotyczącej zawartej przez 

Użytkownika umowy kredytu, w tym m.in.: informacji na temat znajdujących się w umowie klauzul 

niedozwolonych, wyliczenia roszczeń z tytułu klauzul niedozwolonych, informacji o możliwości 

unieważnienia kredytu. Opinia jest sporządzana na podstawie informacji przekazanych przez 

Użytkownika, po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej oraz skanów dokumentacji. 

2. Opinia jest przesyłana drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres podany przez 

Użytkownika, a także na prośbę Klienta – telefonicznie lub ustnie podczas Spotkania.  

3. Operator zastrzega, iż niniejszy Regulamin nie obejmuje opinii o charakterze podatkowym. 

 

§ 2 

Bezpłatna analiza umowy dokonywana jest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania umowy z 

Bankiem wraz z aneksami i regulaminami. 

 

§ 3 

1. Wyliczenie wysokości nadpłaty jest usługą odpłatną i może zostać rozpoczęte nie wcześniej niż po 

upływie terminu odstąpienie od umowy (21 dni), chyba że Użytkownik złoży oświadczenie o rezygnacji 

z prawa do odstąpienia od umowy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres 

franki@kancelaria-zkz.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa do odstąpienia od 

umowy Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. 

2. Przed dokonaniem wyliczenia wysokości nadpłaty Użytkownik przesyła na w/w adres mailowy 

historię wpłat oraz uiszcza opłatę w wysokości 300 zł na wskazany rachunek bankowy. W przypadku 

zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy opłata zaliczana będzie na poczet wynagrodzenia Kancelarii. 

W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty. 

3. Użytkownik otrzymuje wyliczenie wysokości nadpłaty w terminie 5 dni roboczych od wykonania 

zobowiązań z ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1. 

4. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania opinii w przypadku, gdy w toku 

jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych 

materiałów przez Użytkownika. 

 

 § 4 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Kancelaria Prawna ZKZ Bartosz Ziemblicki, 

Bartłomiej Klinowski sp.j., ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław.  

2. Przetwarzamy dane Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 

kontaktowym (podstawą przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy Operatora w postaci 

komunikacji z użytkownikami strony) lub rozpoczęcia świadczenia Usługi „Opinia prawa” (podstawą 

przetwarzania danych jest wtedy wykonanie umowy Usługi).  

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia 

odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W przypadku udzielenia pomocy prawnej dane Użytkownika przechowywane będą przez okres 10 lat 

od końca roku kalendarzowego, w którym zakończymy świadczenie pomocy prawnej na rzecz 

Użytkownika. 



4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: podmioty świadczące na rzecz Kancelarii 

usługi: pocztowe, IT i księgowe. 

5. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do tego, żeby 

odpowiedzieć na zadane pytania. W przypadku skorzystania z Usługi „Opinia prawna” podanie danych 

będzie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

6. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich 

danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie są profilowane. 

 

§ 5 

W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin korzystania z serwisu kancelaria-zkz.pl 

(https://bit.ly/2lg6uQ5) oraz obowiązujące przepisy prawa.  

 

 


