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Zasady zamieszczania ogłoszeń 

  

Definicje 
1. Zleceniobiorca - Polska Izba Gospodarcza Rusztowań z siedzibą w Warszawie przy ulicy T. Czackiego 3/5 

właściciel stron www.rusztowania-izba.org.pl, www.pigr.pl. 
2. Zleceniodawca - każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, 

zlecająca lub rezerwująca emisję reklamy na stronie internetowej Zleceniobiorcy. 

Zamawianie, realizacja zamówień  

1. Zlecenie emisji ogłoszenia należy dokonywać pisemnie na adres biuro@pigr.pl lub ul. Czackiego 3/5, 
00-043 Warszawa. 

2. Zlecając emisję ogłoszenia Zleceniodawca oświadcza, że:  
a. posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia emisji ogłoszenia;  
b. jest uprawniony do posługiwania się - użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych - 
informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi 
albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa 
do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w celu emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę;  
c. zlecana emisja ogłoszenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich 
oraz innych praw osób trzecich;  
d. zlecana emisja ogłoszenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a Polska Izba Gospodarcza 
Rusztowań nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez 
Zleceniobiorcę.  

3. Okres publikacji ogłoszenia: 30 dni kalendarzowych. 

 
Przestrzeganie prawa, treść i styl ogłoszeń 

 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczania ogłoszeń nie naruszających praw osób trzecich, dobrych 

obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa. 
2.     Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zamieszczenia ogłoszenia.   
3.     Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Zleceniobiorcy 

w związku z treścią  zamieszczonego ogłoszenia.  
4.     Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do:  
        a. odmowy oraz wstrzymania emisji ogłoszenia, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich, w szczególności członków Izby,  

        b. odmowy oraz wstrzymania emisji również w wypadku, jeżeli treść lub forma ogłoszeń jest sprzeczna z linią 
programową lub charakterem serwisu (strony).  

5.     Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:  
        a. treść i zawartość merytoryczną zamieszczanych ogłoszeń,  
        b. zamieszczanie przez Zleceniodawców danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,  
        c. straty moralne i finansowe wynikłe z treści zamieszczanych ogłoszeń. 

 
Niniejsze zasady obowiązują od 2.07.2020 r. 
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