
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KANAŁU „KUPIĘ-SPRZEDAM”
INDIGO NAILS SP. Z O.O. W RAMACH PLATFORMY DISCORD

Kanał KUPIĘ-SPRZEDAM to kanał utworzony przez INDIGO NAILS sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi w ramach platformy Discord. Kanał dostępny jest jedynie dla wybranych osób –
uczestników programu INDIGO SECRET CLUB.

INDIGO NAILS sp. z o.o. jako administrator Kanału chce umożliwić użytkownikom
reklamowanie, sprzedawanie oraz nabywanie produktów, gdyż wierzy, że uczestnicy
INDIGO SECRET CLUB mogą mieć wspólne zainteresowania, hobby, specjalizacje, co
skutkować będzie ułatwieniem wymiany handlowej.

INDIGO NAILS sp. z o.o. chce aby każdy użytkownik Kanału czuł się z nim dobrze i
bezpiecznie dlatego wprowadza zasady, których należy przestrzegać opisane w
Regulaminie poniżej.

Niniejszy Regulamin określa przedmiot, zasady i warunki korzystania z Kanału
KUPIĘ-SPRZEDAM.

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z KANAŁU

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Kanał „KUPIĘ-SPRZEDAM” umożliwia użytkownikom oferowanie produktów do
sprzedaży i zawieranie umów sprzedaży.

3. Administratorem Kanału jest INDIGO NAILS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej:
Administrator).

4. Kanał dostępny jest jedynie dla wybranych osób tj. uczestników programu INDIGO
SECRET CLUB, zgodnie z zasadami uczestnictwa w tym programie (dalej:
Użytkownik lub Użytkownicy).

5. Aby korzystać z Kanału należy spełnić wymagania techniczne korzystania z
platformy Discord oraz zaakceptować regulamin tej platformy.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie
środków technicznych niezbędnych do korzystania z Kanału oraz platformy Discord.

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w
niniejszym Regulaminie.

8. Użytkownik, którzy nie akceptują Regulaminu prosi się o dobrowolne opuszczenie
Kanału.

9. Każdy Użytkownik ma w każdym czasie możliwość opuszczenia Kanału.
10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
11. Dostęp do Kanału oraz dodawanie ogłoszeń nie są odpłatne.

DODAWANIE OGŁOSZEŃ. UMOWY SPRZEDAŻY

1. Administrator nie jest stroną żadnej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy
Użytkownikami. W żadnym wypadku Administrator nie oferuje do sprzedaży ani nie
nabywa towarów za pomocą Kanału. Administrator świadczy jedynie na rzecz



Użytkowników usługi udostępnienia przestrzeni, ułatwiającej kojarzenie stron umowy
sprzedaży oraz zawieranie transakcji sprzedaży.

2. W ramach Kanału Użytkownicy mają możliwość dodawać ogłoszenia o zamiarze
sprzedaży oznaczonych produktów lub zamiarze nabycia oznaczonych produktów.

3. Użytkownik dodając ogłoszenie o zamiarze sprzedaży oznaczonych produktów
powinien dokładnie opisać przedmiot sprzedaży w sposób zgodny z prawdą, w
szczególności opisać wady oraz zalety produktu oraz udostępnić zdjęcia
odzwierciedlające rzeczywisty stan produktu.

4. Użytkownik nie powinien zatajać żadnych informacji o produkcie przeznaczonym do
sprzedaży.

5. Użytkownik dodając ogłoszenie o zamiarze sprzedaży za pomocą Kanału powinien
mieć prawo do rozporządzania produktami przeznaczonymi do sprzedaży.

6. Administrator rekomenduje, aby Kanał służył jedynie do kojarzenia stron umowy
sprzedaży i negocjacji, zaś sam proces sprzedaży by odbywał się przez dedykowane
do tego platformy sprzedażowe (np. OLX, Allegro, Vinted), gdyż platforma Discord
nie zabezpiecza transakcji sprzedażowych, nie zapewnia mechanizmów
monitorujących płatności, dostawy itp.

7. Nieaktualne ogłoszenia należy usuwać.

TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. ZACHOWANIA ZABRONIONE.

1. Użytkownik może publikować w Kanale treści spełniające łącznie następujące
kryteria:
● Użytkownikowi przysługują prawa do publikowanych treści – w szczególności

prawo autorskie,
● treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i

dóbr osobistych osób trzecich,
● treści nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi

obyczajami,
● treści zawierają prawdziwe informacje dotyczące Użytkownika.

2. Zamieszczane przez Użytkowników ogłoszenia powinny odzwierciedlać rzeczywisty
zamiar zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
postępowania w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy
oraz mający na celu zrealizowanie nielegalnych bądź bezprawnych celów. W
szczególności treści zamieszczane przez Użytkowników nie może być niezgodna z
prawdą i wprowadzająca w błąd.

4. Użytkownicy zobowiązani są do wzajemnego szacunku, w tym szacunku poglądów
innych Użytkowników Kanału.

5. W Kanale obowiązuje kultura osobista i kultura wypowiedzi.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Kanale.
7. W razie uzasadnionego podejrzenia, że treści opublikowane przez Użytkownika

naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć takie treści. W
takim przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze
uniemożliwienia dostępu do treści i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień. W
przypadku, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okaże się bezzasadne,
Administrator przywróci dostęp do treści lub umożliwi jej ponowne opublikowanie.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie ogłoszeń oraz ofert nie
ingerując w ich formę i treść.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź
niewykonanie przez Użytkowników umowy sprzedaży, jak również za następstwa
działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących
naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość
i rzetelność danych podanych w ogłoszeniu, a także za zdolność Użytkowników do
realizacji Transakcji.

3. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem.

PRAWA ADMINISTRATORA  W RAZIE NARUSZEŃ REGULAMINU

Administrator zastrzega sobie prawo do:

1) Tymczasowego zablokowania możliwości umieszczania ogłoszeń Użytkowników
nieprzestrzegających regulaminu;

2) Usuwania Użytkowników, którzy po prośbie o zmianę swojego niewłaściwego
podejścia nadal nie respektują zasad określonych w Regulaminie;

3) Usuwania bez ostrzeżeń postów i Użytkowników notorycznie nieprzestrzegających
regulaminu.

ZMIANY REGULAMINU

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku
Administrator udostępni tekst jednolity nowego regulaminu w Kanale.


