
Regulamin koszytania z serwisu „wybory 2020” – prowadzonego przez Kronikę Pismo Izby 
Adwokackiej w Łodzi

§1 Definicje

1. Serwis „wybory 2020” – oznacza publikowaną przez Kronikę Pismo Izby Adwokackiej 
w Łodzi stronę www pod adresem wybory.ekronika.pl, a udostępnioną dla członków 
Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Izby Łódzkiej w celu zapoznania się z 
sylwetkami kandydatek i kandydatów na członków Rady Adwokackiej w Łodzi i innych
funkcji samorządu.

2. Adwokat – oznacza osobę wykonującą zawód adwokata na zasadach określonych 
ustawą z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982/16 poz. 124 ze zm.)

3. Aplikant Adwokacki – oznacza osobę będącą aplikantem adwokackim na zasadach 
określonych ustawą z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982/16 poz. 
124 ze zm.)

4. Zasady etyki – zbiór zasad wykonywania zawodu adwokata uchwalony przez Naczelną
Radcę Adwokacką, a dostępny na stronach NRA: 
http://www.nra.pl/admin/wgrane_dokumenty/2018.01.30_Kodeks_Etyki_Adwokacki
ej_tekst_ujednolicony.pdf

5. Kandydat – oznacza adwokata lub adwokatkę, posiadających bierne prawo wyborcze 
do organów adwokatury, którzy zamierzają kandydować to tychże organów na 
najbliższym zgromadzeniu wyborczym izby łódzkiej.

§2 Kandydaci

1. Każdemu adwokatowi, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze do organów 
samorządu adwokackiego może dodać swoją kandydaturę wskazując stanowisko, na 
które chce kandydować. Kandydatowi przysługuje także prawo umieszczenia krótkiej 
notki biograficznej.

2. Serwis zastrzega prawo do weryfikacji zgłoszeń kandydatów i usuwania kandydatur, 
które nie spełniają warunku określonego w ust. 1

3. Każdy kandydat jest proszony o wypełnienie ankiety zawierającej pytania o poglądy 
kandydata na sprawy adwokatury. Jej wypełnienie jest dobrowolne, z wyjątkiem 
kandydatur na dziekana okręgowej rady adwokackiej w Łodzi, gdzie publikacja 
danych kandydata jest uzależniona od wypełnienia ankiety.

4. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a także niezgodnych z zasadami etyki. Redakcja serwisu zastrzega 
sobie możliwość moderowania zamieszczonych treści i usuwania treści niezgodnych z
ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo usunięcia z serwisu. Usuwanie kandydatur 
możliwe jest po złożeniu oświadczenia w formie e-mail na 
adres:katarzyna.piotowska@adwokatura.pl , redakcja zastrzega sobie prawo 
weryfikacji tego rodzaju żądań. 

http://www.nra.pl/admin/wgrane_dokumenty/2018.01.30_Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_ujednolicony.pdf
http://www.nra.pl/admin/wgrane_dokumenty/2018.01.30_Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_ujednolicony.pdf


§3 Serwis „wybory 2020”

1. Serwis udostępniony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, dla korzystania z 
serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz korzystanie z urządzeń i 
przeglądarek dostępnych na rynku w najnowszych wersjach. 

2. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu 
spowodowane czynnikami technicznymi niezależnymi od redakcji.

3. Wszelkie ankiety i inne pola tekstowe udostępnione kandydatom podlegają 
moderacji przez opublikowaniem, redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia 
do publikacji kandydatów nie spełniających warunków opisanych w §2 ust. 1 oraz 
treści nieodpowiadającym warunkom opisanym w §2 ust. 4.

4. W przypadkach wątpliwych redakcja będzie kontaktować się z kandydatem.
5. Dostęp do serwisu i jego treści jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Zabronione jest umieszczanie w polach tekstowych odnośników do innych stron oraz 

wstawiania zdjęć, grafik lub innych publikacji objętych prawem autorskim, z 
wyłączeniem wizerunku kandydata w określonym formacie.

7. Wszelkie treści umieszczone w serwisie przez kandydatów są wyrażeniem ich 
własnych poglądów, za które ponoszą pełną odpowiedzialność. Redakcja serwisu 
zastrzega, że pomimo moderacji opisanej w niniejszym regulaminie, nie ponosi 
odpowiedzialności za publikowane treści.

8. Dane osobowe kandydatów zamieszczone w serwisie przetwarzane są zgodnie z 
polityką prywatności (link) stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

9. Serwis umożliwia zadawanie pytań do Kandydatów. Redakcja zastrzega sobie 
możliwość agregowania i redagowania pytań, a także moderacji treści niezgodnych z 
prawem, etyką adwokacką lub niniejszym regulaminem. Pytania publikowane są po 
moderacji. Warunkiem zadania pytania jest podanie imienia i nazwiska, pytania 
anonimowe nie będą publikowane. Redakcja zastrzega sobie możliwość 
skontaktowania się z autorem pytania w przypadkach wątpliwych.

§4 Redakcja serwisu

1. Serwis jest tworzony i redagowany przez redakcję Kroniki Pisma Izby Adwokackiej w 
Łodzi.

2. Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Piotrowska – Mańko.
3. Wszelkie usterki i problemy związane z działaniem serwisu należy zgłaszać na adres e-

mail:  poczta@studiowdeche.pl
4. Zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych należy zgłaszać na adres 

e-mail: poczta@studiowdeche.pl

§5 Zmiany Regulaminu

1. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, chyba, że zastrzeżono inaczej.
3. Regulamin i jego zmiany publikowany jest w serwisie pod adresem 

www.wybory.ekronika.pl/regulamin


