REGULAMIN W ZAKRESIE POMOCY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA I
SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW
ZA STRATY (DALEJ JAKO „REGULAMIN”)

Niniejszy regulamin („Regulamin”) opisuje zasady współpracy pomiędzy Klientem a spółką
Lion’s Legal Sp. z.o.o. w Warszawie
1. DEFINICJE
1.1 Lion’ s Legal.- spółka pod nazwą „Lion’s Legal „ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 01-865), przy ul. Broniewskiego 77/29, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców
prowadzonym
przez
SĄD
REJONOWY
DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000543643 oraz numerze
NIP: 8992762957, oferująca za pośrednictwem serwisu internetowego/ strony internetowej
dostępnego pod adresem www.lionslegal.pl w szczególności: pośrednictwo i przygotowanie
wniosku w zakresie działań, służących uzyskaniu odszkodowania od Skarbu Państwa za
straty poniesione w wyniku epidemii spowodowanej COVID-19 także ewentualne
zgłoszenia Roszczenia do Skarbu Państwa, negocjacji dotyczących zasad i wysokości
Odszkodowania oraz skierowania i prowadzenia sprawy na drodze postępowania
administracyjnego lub sądowego.
1.2 Klient: osoba, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu oraz przekazała
wymagane dokumenty powierzając tym samym Spółce Lion’s Legal przygotowanie wniosku
dotyczącego dochodzenia Roszczenia.
1.3 Odszkodowanie: całkowita kwota pieniężna wypłacana przez Skarb Państwa, bądź
dowolnej instytucji lub przedsiębiorcy na rzecz Klienta za straty poniesione w wyniku
epidemii spowodowanej COVID-19
1.4 Wynagrodzenie: należne Lion’s Legal wynagrodzenie za sporządzenie wniosku o
odszkodowanie powiększone o podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
1.5 Roszczenie: żądanie o zapłatę Odszkodowania zgłoszone Skarbowi Państwa .
1.6 Umowa: porozumienie pomiędzy Klientem i Lion’s Legal zawarte z chwilą wyrażenia
przez Lion’s Legal zgody na prowadzenie zgłoszonej przez Klienta sprawy tj. przygotowanie
stosownego wniosku, poprzedzone zaakceptowaniem warunków Regulaminu. Lion’s Legal

uprawniona jest do żądania potwierdzenia zawarcia Umowy w formie odrębnego dokumentu,
który Klient zobowiązany będzie podpisać i doręczyć Lion’s Legal .
1.7 Wniosek: spersonifikowane pismo przygotowane dla Klienta, które ma mu umożliwić
dochodzenie swoich praw, bądź dążyć do uzyskania odszkodowania.

2. UMOWA
2.1 Z chwilą zwrócenia się przez Klienta do Lion’s Legal o pomoc w zakresie przygotowania
wniosku o dochodzenie Odszkodowania, bądź innych korzyści, Klient wyraża akceptację dla
warunków Regulaminu.
2.2 Wskutek zawarcia Umowy Lion’s Legal przygotowuje na podstawie informacji
przesłanych od Klienta, wniosek dotyczący Roszczenia.
2.3 Przez zgłoszenie Roszczenia do Lion’s Legal Klient oświadcza, że ma pełną zdolność do
zawarcia Umowy

2.5 W razie ewentualnej potrzeby skierowania sprawy na drogę postępowania
administracyjnego lub sądowego, Lion’s Legal może na życzenie Klienta dochodzić jego
Roszczenia korzystając z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Klient wówczas
wyrazi zgodę na udostępnienie wybranemu przez Lion’s Legal pełnomocnikowi wszelkich
danych przekazanych wcześniej przez Klienta. Klient zobowiązuje się do dostarczenia na
żądanie Lion’s Legal odrębnego pełnomocnictwa lub innych dokumentów, które okażą się
wymagane w ramach wszczętego postępowania administracyjnego lub sądowego. Za
powyższe czynności pobrane zostanie osobne wynagrodzenie.
2.6 W przypadku określonym w pkt. 2.5 Lion’s Legal uprawniona będzie także do zawarcia
ugody ze Skarbem Państwa.
2.7 Niezależnie od powyższych obowiązków, Klient zobowiązuje się do:
a) Udzielania Lion’s Legal wszelkich istotnych informacji dotyczących sprawy;
b) Odpowiadania na wszelkie pytania w sposób rzetelny i bez zbędnej zwłoki.
2.8 W przypadku zlecenia o przygotowania Wniosku, Lion’s Legal na podstawie danych
uzyskanych w formie przekazanej drogą e-mailową ankiety w terminie do 72 godzin od

otrzymania powyższych danych wyśle na wskazany przez klienta (bądź uzyskany w procesie
rejestracji) adres: e-mail, przygotowany wniosek.
3. WYNAGRODZENIE
3.1. Za przygotowanie wniosku dotyczącego Roszczenia, bądź przygotowania wniosku,
Klient zapłaci na rzecz Lion’s Legal wynagrodzenie . w wysokości określonej osobno dla
każdej usługi, na stronie internetowej: www.lionslegal.pl na rachunek Lion’s Legal o
numerze: 94 1950 0001 2006 1390 3496 0002. Ceny ujęte w ofercie zawierają w sobie
podatek od towarów i usług,
3.2. Lion’s Legal rozpocznie prace dotyczące konstruowania wniosku po zaksięgowaniu
wskazanej w ust. 3.1 kwoty na swoim rachunku oraz wypełnienia ankiety zawierającej
niezbędne dane.
3.2 W razie sytuacji opisanej w pkt. 2.5 Strony odrębnie ustalą należne Lion’s Legal
wynagrodzenie oraz poniesione dodatkowe koszty takie jak opłaty sądowe, skarbowe,
podatek od czynności cywilnoprawnych i wówczas Lion’s Legal przysługiwać będzie ich
zwrot w pełnej, udokumentowanej wysokości.
4. ROZWIĄZANIE UMOWY
4.1 Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez
złożenie Lion’s Legal stosownego oświadczenia w terminie 14 (czternastu) dni od jej
zawarcia o ile wcześniej nie doszło do sporządzenia wniosku dotyczącego Roszczenia.
4.3. Lion’s Legal jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku jeśli po
zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta nie uiści on opłaty wskazanej w ust.3.1.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane Lion’s
Legal pocztą elektroniczną (skan podpisanego pisma) na adres: p.sowinski@lionslegal.pl

5. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Wszystkie informacje o Kliencie i jego sprawie traktowane będą przez Lion’s Legal jako
poufne i będą udostępniane osobom trzecim na zasadach opisanych w Regulaminie a w razie
wątpliwości – za zgodą Klienta.
5.2 Lion’s Legal wykorzysta przekazane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w
wykonaniu Umowy oraz na zasadach opisanych w Regulaminie.

5.3 Przekazując swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Lion’s
Legal w celach związanych z Umową. Lion’s Legal przekaże dane osobowe osobom trzecim
wyłącznie pod warunkiem, że:
a) ma to bezpośredni związek z celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane
przez Lion’s Legal,
b) jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania Umowy,
c) jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź Lion’s Legal został do tego
zobowiązany przez organ administracji lub sąd,
d) jeżeli jest to wymagane w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń lub obrony w
postępowaniach sądowych;

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie http://anty-kryzysowi.pl, bądź
www.lionslegal.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do wszelkiej współpracy
pomiędzy Lion’s Legal oraz Klientem.
6.2. Lion’s Legal
uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez
opublikowanie zmiany / zmian na stronie http://anty-kryzysowi.pl bądź www.lionslegal.pl nie
później niż 7 (siedem) dni przed planowanym terminem wejścia ich w życie.
6.3. Jeśli dowolne postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub niezgodne z prawem
jak też nieegzekwowalne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają
skuteczność i ważność.
6.5. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z ich
wykonaniem rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Lion’s Legal.

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informujemy że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Spółka Lion’s Legal Sp. z o.o z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Broniewskiego 77/29, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE

WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000543643, NIP 5832786864, REGON 221139505.
2.Respektując RODO oraz szanując prawa Klienta zobowiązujemy się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
3. Na naszej stronie internetowej www.lionslegal.pl poprzez formularz zgłoszeniowy
zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie
swojego imienia i nazwiska,
celem przygotowania wniosku lub ewentualnego
pełnomocnictwa;
b) numer telefonu – celem możliwości wykonania telefonu;
c) adres e-mail – celem wysłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów. Poprzez pocztę elektroniczną wysyłamy także
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jak również celem kontaktu bądź zadania pytań.
6. Powyższe dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, ewentualnego
reprezentowania w postępowaniu o uzyskanie odszkodowania od Skarbu Państwa oraz
dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych.
8. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres trwania procedury
przygotowywania wniosku uzyskiwania odszkodowania poza danymi zawartymi w fakturze,
które przechowywane są przez okres wskazany w przepisach.
10. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania
decyzji, ani profilowaniu.
11. W każdym momencie przysługuje Klientowi prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej
zgody na ich przetwarzanie lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
(zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 21 i innych RODO). Klient ma prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych
osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy.
12. Kontakt e-mailowy
p.sowinski@lionslegal.pl

z

Administratorem

Danych

Osobowych

pod

adresem:

PLIKI COOKIES
Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w
zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Pliki cookies identyfikują Twoją

przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można
wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie
działać poprawnie. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia
blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

