
Regulamin Wirtualnych Targów Nowych Mieszkań i Domów, Warszawa i woj. mazowieckie  

§ 1 Definicje 
1. Organizator, Grupa Morizon-Gratka - Grupa Morizon-Gratka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000125836, 
wydawca internetowych portali nieruchomościowych, w szczególności, Noweinwestycje.pl, Morizon.pl, 
Gratka.pl (dalej również jako „serwisy Organizatora”). 

2. Regulamin – niniejszy Regulamin Wirtualnych Targów Nowych Mieszkań i Domów, Warszawa i woj. 
mazowieckie, dostępny pod adresem: https://noweinwestycje.pl/targi. 

3. Regulamin Serwisu NoweInwestycje.pl - Regulamin funkcjonowania i korzystania z Serwisu Nowe 
Inwestycje, dostępny pod adresem  https://noweinwestycje.pl/regulamin.  

4. Serwis Nowe Inwestycje.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem  
https://noweinwestycje.pl.  

5. Wystawca - przedsiębiorca prowadzący działalność deweloperską w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy z 
dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 
Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, lub będący dostawcą produktów lub usług, zgodnych z 
tematyką Targów (dalej również jako „Partner”), który prezentuje i oferuje te produkty lub usługi na 
Targach oraz spełnia warunki opisane w Regulaminie. 

6. Uczestnik – osoba fizyczna odwiedzająca Targi w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 

7. Targi – Wirtualne Targi Nowych Mieszkań i Domów, Warszawa i woj. Mazowieckie, odbywające się na 
platformie internetowej pod adresem https://noweinwestycje.pl/targi, obejmujące elektroniczne 
prezentacje produktów i usług oferowanych przez Wystawców (stoiska) z możliwością kontaktu z 
Uczestnikami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu oraz towarzyszące imprezy tematyczne 
(prelekcje, spotkania, prezentacje partnerów branż powiązanych z rynkiem nieruchomości). 

8. Formularz zgłoszeniowy – formularz do wypełnienia którego zobowiązany jest każdy Uczestnik biorący 
udział w Targach, dostępny na platformie Targów w formie elektronicznej pod adresem 
https://noweinwestycje.pl/wizard  

§ 2 Postanowienia ogólne 
1. Targi odbywają się w dniach 17 i 18 marca 2023 r. W dniu 19 marca 2023 r. w ramach Targów dostępne 

będą powtórki wybranych imprez towarzyszących oraz prezentacje stoisk.  

2. W ramach Targów, na podstawie odrębnej umowy o udział w Targach, Organizator udostępnia 
Wystawcom: 

a) powierzchnię na platformie Targów (stoisko) z możliwością prezentacji produktów i usług 
Wystawcy, zgodnych z tematyką Targów, oraz promocji marki i logotypu Wystawcy;  

b) narzędzia umożliwiające komunikację z Użytkownikami zainteresowanymi ofertą Wystawcy 
w czasie rzeczywistym (usługa czatu). 

3. W ramach Targów, Organizator udostępnia Uczestnikom, którzy poprawnie uzupełnią Formularz 
zgłoszeniowy, nieodpłatną usługę polegającą na umożliwieniu zapoznania się z ofertą Wystawców przez 
odwiedzanie wirtualnych stoisk i komunikację z wybranymi Wystawcami w czasie rzeczywistym (usługa 
czatu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (email) oraz możliwość udziału w imprezach 
towarzyszących (prelekcje, dyskusje, konkursy).  

4. Partnerzy reprezentujący branże powiązane z rynkiem nieruchomości i niebędący Wystawcami 
uczestniczą w Targach na zasadach określonych umową z Organizatorem oraz odpowiednimi 
postanowieniami Regulaminu. W zakresie, w jakim Partnerzy oferują Uczestnikom możliwość 
aktywnego udziału w imprezach organizowanych przez Partnerów (takich jak dyskusje, prezentacje 
interaktywne, konkursy), zasady udziału są ustalane przez Partnerów, z zastrzeżeniem, że nie mogą one 
naruszać postanowień Regulaminu. 

5. Targi nie są sklepem internetowym ani internetową platformą handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) 

§ 3 Warunki korzystania z Targów przez Uczestników 
1. Dostęp dla Uczestnika do wybranych modułów platformy wymaga zarejestrowania się Uczestnika na 

platformie za pomocą Formularza rejestracyjnego. Rejestracja na Targach jest równocześnie rejestracją 
w Serwisie Nowe Inwestycje. 

2. Uczestnik korzystający z Targów nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych 
osobowych, a dane te są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania umowy o udział 
w Targach i korzystanie z Serwisu Nowe Inwestycje, lub obowiązku ustawowego.  



3. Uczestnik ponosi koszty związane z dostępem do sieci internetowej i transmisją danych zgodnie z taryfą 
swojego operatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność informacji i treści przekazywanych w 
ramach Targów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Uczestnikiem 
oraz Wystawcą zainicjowanych przez Uczestnika za pomocą funkcjonalności dostępnych na Targach. 

5. Uczestnik wchodząc na Targi (wypełniając Formularz zgłoszeniowy) wyraża zgodę na treść niniejszego 
Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.  

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Targów 
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje 

się Organizator, są następujące: 

a. połączenie z siecią Internet, 

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, 
c. włączenie obsługi plików cookies, 

d. posiadanie dostępu do aplikacji służącej do organizacji spotkań online, typu google meet, zoom, 
itp. 

e. wyłączenie oprogramowania blokującego reklamy (typu AdBlock). 

2. Korzystanie z Targów może wiązać się ze standardowym ryzykiem w wiązanym z wykorzystaniem sieci 
Internet. Organizator rekomenduje Wystawcom i Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków 
w celu ich zminimalizowania. 

§ 5 Zasady korzystania z czatu 
1. Czat jest jedną z dostępnych na platformie Targów form komunikacji umożliwiającą wymianę informacji 

pomiędzy Wystawcami a Uczestnikami w czasie rzeczywistym. 

2. Usługa czatu jest dostępna w dniach 17 i 18 marca 2023 r. w godzinach od 9:00 do 17:00. 

3. Usługa czatu jest oferowana Wystawcom w ramach oferty dla Wystawców. Korzystanie z czatu jest 
nieodpłatne dla Uczestników. 

4. W celu skorzystania z usługi czatu Wystawca i Uczestnik muszą spełniać określone w Regulaminie 
warunki techniczne aktywnego korzystania z Targów oraz zaakceptować Regulamin. 

5. W celu rozpoczęcia komunikacji z Wystawcą Uczestnik powinien wejść do stoiska wybranego Wystawcy 
i kliknąć w przycisk „Porozmawiaj z nami” a następnie – po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 
Wystawcy – przycisk „rozpocznij rozmowę”. Naciśnięcie przycisku rozpoczynającego rozmowę jest 
równoznaczne z przekazaniem Wystawcy danych osobowych Uczestnika oraz wyrażeniem zgody na 
kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie oferty Wystawcy. Wystawca udostępnia Uczestnikowi 
wymagane informacje o ochronie danych osobowych oraz prawach Uczestnika (w szczególności, prawie 
odwołania udzielonej zgody).   

6. Po przekazaniu wiadomości następuje proces wstępnej moderacji, który polega na zweryfikowaniu 
przez administratora strony treści niepożądanych. Po akceptacji procesu wiadomość zostaje 
przekierowana do odpowiedniego Wystawcy.   

7. Wypowiedzi zamieszczone na czacie wyrażają poglądy Wystawców i Uczestników, którzy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za ich treść. Zabronione jest publikowanie na czacie treści lub wykonywanie 
jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa osób trzecich, w tym, prawa autorskie oraz 
prawa własności intelektualnej. Na czacie zabronione są w szczególności treści polityczne, religijne, 
homofobiczne, pornograficzne, obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc lub niezgodne 
z obowiązującym prawem. 

8. Dostęp do usługi czatu może być ograniczony lub wyłączony na skutek decyzji Organizatora o 
zaprzestaniu lub czasowym ograniczeniu świadczenia usług, awarii technicznej platformy internetowej 
na której odbywają się Targi lub udostępnionego na platformie narzędzia, za pomocą którego usługa 
czatu jest realizowana, zaprzestania lub czasowego wstrzymania działania platformy internetowej lub 
tego narzędzia z przyczyn innych niż awaria, przerwy w dostawie Internetu. 

§ 6 Warunki korzystania z Targów przez Wystawców  

1. Organizator świadczy usługi na rzecz Wystawców na warunkach i w zakresie określonych w Regulaminie 
oraz odpowiedniej umowie o udział w Targach (umowie o usługę reklamową) z wybranym statusem 
Partnera: Złoty, Srebrny lub Brązowy. Szczegółowe informacje o usługach dostępnych dla każdego 
statusu określa oferta, udostępniana Wystawcy przez Organizatora. 

2. Wystawca zobowiązuje się do korzystania z platformy Targów zgodnie z powszechnie obowiązującymi 



przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 

3. Wystawca oświadcza, że wszelkie treści dostarczone i zamieszczone bezpośrednio przez Wystawcę lub 
w imieniu i na rzecz Wystawcy przez osoby trzecie działające na zlecenie Wystawcy, na platformie 
internetowej w ramach wykupionego stoiska (w szczególności, logotypy, fotografie, filmy, grafiki, teksty, 
linki do filmów prezentowanych na zewnętrznych platformach) stanowią własność Wystawcy, w tym, 
przysługują mu majątkowe prawa autorskie do prezentowanych treści oraz prawa ochronne na znaki 
towarowe, lub że Wystawca jest w pełni uprawniony do korzystania z takich treści (w tym, znaków 
towarowych, logotypów i innych przedmiotów praw własności intelektualnej) w szczególności w ramach 
Targów i w sposób wynikający z charakterystyki Targów, bez naruszenia jakichkolwiek praw osób 
trzecich. Wystawca upoważnia Organizatora do korzystania z wyżej wymienionych utworów i 
przedmiotów praw ochronnych, przez ich publiczne udostępnianie w ramach Targów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w 
Internecie; oraz do wykorzystania tych utworów i przedmiotów praw ochronnych w ramach materiałów 
reklamowych i promocyjnych Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu Targów, zamieszczanych 
w serwisach Organizatora, serwisach partnerskich Organizatora, oraz na kontach Organizatora w 
mediach społecznościowych. 

4. Wystawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone na platformie 
Targów, a także ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzech, 
do jakiego może dojść w związku z treściami zamieszczonymi lub udostępnionymi w ramach Targów 
przez Wystawcę, w tym przez odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. 
Wystawca zobowiązuje się przestrzegać zasad uczciwości i rzetelności kupieckiej w przekazywaniu lub 
udostępnianiu treści Uczestnikom Targów oraz ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność w przypadku 
wprowadzenia w błąd Uczestnika Targów przez Wystawcę z jakiejkolwiek przyczyny, w tym, w 
przypadku podania przez Wystawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.  

5. Wystawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw do wizerunku, głosu, 
wypowiedzi lub innych praw lub dóbr prawem chronionych (w tym, dóbr osobistych) osób 
uczestniczących w Targach w imieniu lub z upoważnienia Wystawcy, jako prelegenci lub uczestnicy 
dyskusji. Wystawca zapewnia i gwarantuje, że osoby te wyraziły ważną zgodę na wykorzystanie przez 
Wystawcę ich wizerunku, głosu oraz wypowiedzi w ramach Targów. Wystawca przyjmuje do 
wiadomości, że Organizator przygotowuje relacje z przebiegu Targów w celu zamieszczenia ich na 
stronach serwisów Organizatora oraz w mediach społecznościowych i na kanale YT. Wizerunek, głos oraz 
wypowiedź prelegenta lub uczestnika dyskusji mogą być częścią relacji. Wydawca oświadcza, że osoby 
uczestniczące w Targach w imieniu lub z upoważnienia Wystawcy, wyraziły swoją zgodę na utrwalenie 
ich wizerunku, głosu lub wypowiedzi w ramach utrwalania przebiegu Targów i na korzystanie z nich - 
zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie - w celu publikacji relacji na kontach Organizatora 
w mediach społecznościowych i na kanale YT- bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej 
czynności oraz bez konieczności uiszczania wynagrodzenia z tego tytułu.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści publikowanych w 
ramach Targów, a także do umieszczania w obrębie stoiska (bez ingerencji w treść) reklamy lub linka do 
strony Partnera Targów (niebędącego innym Wystawcą). 

7. Wystawca wyraża zgodę na promowanie Targów przez Organizatora za pośrednictwem wszelkich innych 
mediów (prasa, radio, telewizja, inne), w tym na publikację fragmentów prelekcji, wystąpień, dyskusji w 
serwisach Organizatora, na kontach Organizatora prowadzonych w mediach społecznościowych, w 
tytułach prasowych i serwisach ogłoszeniowych podmiotów współpracujących z Operatorem (serwisach 
partnerskich) i na kanale YT, przy czym na potrzeby takiej publikacji, fragmenty takie mogą zostać 
redakcyjnie przystosowane do publikacji w tym innym medium, w tym np. poprzez ich skrócenie, zmianę 
formatowania i układu. Wystawca wyraża zgodę na dokonywanie zmiany sposobu przedstawiania oraz 
dokonywanie opracowań zdjęć i wizualizacji wchodzących w skład stoiska, w sposób nienaruszający ich 
integralności oraz przeznaczenia. 

8. Organizator informuje o zawarciu umowy uczestnictwa w Targach, przesyłając Wystawcy w formie 
elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa oraz treść umowy. 

9. Po wysłaniu przez Wystawcę zgłoszenia uczestnictwa i jego akceptacji przez Organizatora, Wystawca 
otrzymuje fakturę (drogą elektroniczną). Zawarcie umowy zlecenia na usługę uczestniczenia w Targach 
(usługa reklamowa) jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Wystawcę, że jest aktywnym płatnikiem 
VAT, chyba, że w zleceniu Wystawca wyraźnie oświadczył inaczej.  Faktury są wystawiane bez podpisu 
wystawcy i odbiorcy.   

10. Wpłata kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury VAT wystawionej przez Organizatora. 
11. Udostępnienie na platformie wirtualnego stoiska Wystawcy nastąpi pod warunkiem uregulowania 

wymagalnej kwoty wynikającej z zawartej umowy uczestnictwa w Targach. W przypadku 
nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury Organizator zastrzega sobie prawo do powstrzymania się 
ze świadczeniem usług, w tym do nieudostępnienia wirtualnego stoiska oraz nie umieszczania nazwy 
Wystawcy w katalogu do czasu zapłaty. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje jakiekolwiek 
roszczenie wobec Organizatora z tego tytułu. 

12. Wszelkie kwoty związane z udziałem w Targach winny być uiszczane w PLN, niezależnie od tego czy 



siedziba Wystawcy mieści się na terytorium Polski czy poza nim. 

13. Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami bankowymi. 

§ 7 Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Wystawców  
1. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę jest ograniczona do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

umyślnie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność Organizatora 
jest ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania dających się przewidzieć w chwili 
zrealizowania usługi. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej 
przez Wystawcę z tytułu udziału w Targach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych 
funkcjonalności platformy z uwagi na: konserwację, przeglądy techniczne, modyfikację lub rozbudowę. 

3. Odwołanie uczestnictwa w Targach może nastąpić jedynie w formie elektronicznej. Odwołanie należy 
przesłać na adres e-mail Organizatora bok@morizon-gratka.pl. Za datę odwołania uczestnictwa 
przyjmuje się datę otrzymania wiadomości przez Organizatora, z zastrzeżeniem że odwołanie może 
nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Targów. 

4. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z udziału w Targach Wystawcy i potwierdzeniu jej 
przyjęcia przez Organizatora, Wystawcy przysługuje zwrot opłaty, jeżeli nie została wykonana usługa w 
postaci przygotowania stoiska. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z udziału w targach 
Wystawcy i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Organizatora, jeżeli została wykonana częściowo usługa w 
postaci stoiska, Wystawcy przysługuje zwrot częściowy, odpowiednio do zrealizowanych przez 
Organizatora usług technicznych, projektowych i innych związanych z organizacją Targów i 
przygotowaniem stoiska. 

§ 8 Reklamacje  

1. Uczestnik może złożyć reklamację, przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres: 
bok@morizon-gratka.pl lub na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami poniżej.  

2. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres email, numer 
telefonu, uzasadnienie reklamacji. 

3. Organizator rozpatruje reklamację dokonując oceny faktów podanych przez Uczestnika, z 
uwzględnieniem faktów znanych Organizatorowi oraz zasad doświadczenia życiowego, w terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Organizator 
powiadomi w tym terminie reklamującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt. powyżej wysyłana jest na adres e-mail 
wskazany przez zgłaszającego reklamację. 

5. Zasady zgłaszania reklamacji przez Wystawców określa Regulamin Serwisu Noweinwestycje.pl. 
§ 9 Informacja o ochronie danych 

1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy, Uczestnik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, 
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej jako 
„RODO”) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych, które go dotyczą dla celów i na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w Targach.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o., adres: ul. 
Domaniewska 49, 02-762 Warszawa, email: rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl (dalej jako 
„Administrator danych”).  

3. Z Administratorem danych Uczestnicy mogą skontaktować się pisemnie, pod adresem podanym 
powyżej lub pod adresem email rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl.  

4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować 
się pod adresem email iod@morizon-gratka.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. 

5. W związku z realizacją Targów, Organizator przetwarza następujące dane: imię oraz numer telefonu 
i/lub adres email. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja usługi 
uczestniczenia w Targach (w szczególności, usługi odwiedzania wirtualnych stoisk i usługi czatu oraz 
możliwości udziału w imprezach towarzyszących) rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda na korzystanie z usług, a jeżeli przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie, w 
jakim dane przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości realizacji usług i zapewnienia zgodności 
korzystania z usług z Regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 



Organizatora.  

6. Uczestnik może podjąć decyzję o skontaktowaniu się z wybranym Wystawcą za pomocą usługi czatu. W 
takim przypadku, Uczestnik może udostępnić Wystawcy swój numer telefonu lub adres email, w celu 
otrzymania szczegółowych informacji o ofercie tego Wystawcy, zgodnie z klauzulą informacyjną 
widoczną bezpośrednio przy formularzu umożliwiającym korzystanie z usługi czatu.  Organizator nie 
odpowiada za dane osobowe, jakie Uczestnik może przesłać za pomocą formularza kontaktowego usługi 
czat do Wystawców lub przekazać Wystawcom w zainicjowanej przez siebie, bezpośredniej rozmowie 
telefonicznej. Organizator prześle wybranemu Wystawcy informacje dotyczące charakterystycznych 
cech nieruchomości, jeżeli i jakie Uczestnik wskazał w Formularzu zgłoszeniowym (lokalizacja, 
powierzchnia, rodzaj nieruchomości). Dane te udostępnimy wyłącznie Wystawcy, z którym wcześniej 
Uczestnik nawiąże kontakt, korzystając z funkcjonalności dostępnych na Targach. 

7. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o ochronie danych zamieszczoną na stronie Serwisu 
Noweinwestycje.pl. 

§ 10 Postanowienia końcowe 
1. Zasady korzystania z usług Serwisu Nowe Inwestycje są określone w Regulaminie Serwisu 

Noweinwestycje.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących zasad korzystania z Serwisu 
Noweinwestycje.pl, stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu Noweinwestycje.pl. 

3. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora jeżeli i w zakresie w jakim, jest to uzasadnione 
zmianami o charakterze prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez 
Organizatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Targów lub Serwisu Noweinwestycje.pl, lub 
zmianami oferty Organizatora.  Organizator jest w szczególności uprawniony do zmiany terminu lub 
odwołania Targów.  

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla Warszawy-Śródmieścia, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie 
obowiązujących w odniesieniu do konsumentów. 


