REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PŁATNYCH DROBNYCH OGŁOSZEŃ W
BEZPŁATNYM MAGAZYNIE REKLAMOWYM “ŻÓŁTY JEŻ”
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak
następuje:
1. ”Ogłoszeniodawca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie Ogłoszenia na stronach Wydania
Drukowanego “Żółty Jeż”
2. “Ogłoszenie” - Ogłoszenie w postaci tekstu podyktowanego przez Ogłoszeniodawcę do
zamieszczenia na stronach „Żółtego Jeża”.
3. „Ogłoszenie Stałe”- Ogłoszenie, którego emisja jest cyklicznie przedłużana.
4. „Ogłoszenie Pozycjonowane” - Ogłoszenie, któremu została nadana kolejność w rubryce.
5. „Ogłoszenie Pozycjonowane Vip” - Ogłoszenie Pozycjonowane, zajmujące jedną z pierwszych
pięciu kolejności w rubryce.
6. „System”- program za którego pomocą, pod dyktando Ogłoszeniodawcy, zostaje wprowadzona
treść ogłoszenia, terminy zlecanych emisji oraz pozostałe parametry Ogłoszenia.
7. “Żółty Jeż” - wersja drukowana Bezpłatnego Magazynu Reklamowego
8. “Spółka” - „AB Media „ Sp. z o.o. z siedzibą Chrzanowie, ul. Sikorskiego 1F, NIP 628-20-26432, Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 117127 .
9. ”Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Drobnych” - jednostka organizacyjna, która na podstawie
podpisanej umowy z „AB Media” uprawniona jest do przyjmowania Ogłoszeń.

§2
Umieszczając ogłoszenie w Żółtym Jeżu Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zadbać, by treść
danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, z miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu
i zwyczajami, a także normami moralno-etycznymi, a w szczególności by nie naruszała interesu
prawnego podmiotów trzecich. Ogłoszeniodawca zapewnia, że ma prawo posługiwać się użytymi w
ogłoszeniu informacjami, danymi, znakami towarowymi. Złożenie ogłoszenia jest równoznaczne z
oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony i ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem

§3
Spółka i redaktor naczelny nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
§4
Spółka może odmówić przyjęcia, usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane
przez Ogłoszeniodawcę, bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w
gazecie narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub osoba trzecia, właściwy organ lub
instytucja czuwająca nad etyką mediów lub reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące ogłoszenia.

§5
Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia
społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności mogących zawierać:
1.
treści wulgarne, obraźliwe, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety,
propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów
między narodami;
2.
treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
3.
treści mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd;
4.
treści dotyczące świadczenia usług ogólnie uznanych za naganne, jak: prostytucja, piramidy
finansowe, lichwa, czy inne formy godzące w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i prawne;
5.
treści dotyczące organizowania sprzedaży lawinowej lub w innym podobnym systemie;
6.
treści zawierające informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach
hazardowych lub innych podobnych grach losowych;
7.
treści dotyczące sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac
zaliczeniowych, magisterskich i innych, jak również pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek
zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;
8.
treści oferujące lub informujące o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu
jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
§6
Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży: alkoholu, narkotyków, broni,
materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych,
biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich,
towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów, które nie istnieją.
§7
Ogłoszenia związane z oferowaniem pracy za granicą mogą pochodzić tylko od samych
pracodawców lub od agencji zatrudnienia (w treści Ogłoszenia zlecanego przez agencję musi być
podany numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia).
§8
Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego Ogłoszenia, informując
jednocześnie o tym fakcie danego Ogłoszeniodawcę. W takim wypadku Ogłoszeniodawcy należy
się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na
odrębnych warunkach, wedle uznania Spółki, tj.:
•albo poprzez faktyczny zwrot środków,
•przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Spółki lub
•poprzez umożliwienie danemu Ogłoszeniodawcy umieszczenia w gazecie ogłoszeń o
analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości.
§9
W sytuacji wskazanej w paragrafie 8 Ogłoszeniodawcy nie należy się jakikolwiek zwrot
uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego Ogłoszenia
było powzięcie przez Spółkę wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji
urzędowej, że umieszczając w Żółtym Jeżu dane Ogłoszenie, lub inne Ogłoszenia,

Ogłoszeniodawca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia
powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, postanowień niniejszego regulaminu, norm
moralno–etycznych lub zwyczajów, działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich.
Usuwanie ogłoszeń w tym trybie odbywa się bez powiadamiania Ogłoszeniodawcy o tym fakcie.
§10
Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego
szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich
zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz
normami moralno–etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu
§12
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Ogłoszeniodawców, którzy oferują sprzedaż
towarów lub usług ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach ogłoszeń.
§13
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub
niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, która odbyła się za pośrednictwem Żółtego
Jeża.
§14
Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawców za sytuacje związane z
naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią,
przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane
umieszczanie Ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w innych gazetach lub w
innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w
celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Ogłoszeniodawców.
§15
Jeżeli czytelnik Żółtego Jeża lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Spółce z jakimikolwiek
roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego
regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralnoetycznych, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do
zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem ww. osób. Nadto Ogłoszeniodawca
naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie
poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa
procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym
postępowaniu.
§16
Zamieszczane na stronach Żółtego Jeża ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 kodeksu cywilnego.
§17
Spółka nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Ogłoszeniodawców i nie może
zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Spółka nie jest także w stanie
kontrolować wiarygodności osób korzystających z Żółtego Jeża.

§18
1 Podpisanie zamówienia na zamieszczenie ogłoszenia w Żółtym Jeżu jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zasad, na jakich Ogłoszenia są przyjmowane,
wpisywane, publikowane oraz zasad wydawania i kolportażu Żółtego Jeża.
2 Ogłoszenie do Systemu wprowadza uprawniony pracownik Spółki lub pracownik Punktu Przyjęć
Ogłoszeń Drobnych.
3 Wpisywanie ogłoszeń odbywa się na ustalonych zasadach. Po podaniu treści Ogłoszenia
Ogłoszeniodawca wybiera okres publikacji (1 tydzień, 2 tygodnie itd.), rubrykę tematyczną oraz
inne parametry następnie akceptuje cenę Ogłoszenia i okres publikacji.
4 Cenę Ogłoszenia wylicza System. Ogłoszenia zamieszczane są w odpowiednich do ich treści
rubrykach tematycznych, chyba że Ogłoszeniodawca dokona innego wyboru, który zostanie
zaakceptowany przez osobę przyjmującą Ogłoszenie.
5 Każde słowo ogłoszenia należy oddzielić spacją, liczby oddzielamy od jednostek miary (spacje i
znaki interpunkcyjne nie podwyższają ceny ogłoszenia).
6 Ogłoszeniodawca zobligowany jest do podpisania formularza zlecenia, a także dopisania imienia,
nazwiska oraz adresu zamieszkania.
7 Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych przez AB Media Sp. z o.o. z siedzibą Chrzanowie, ul.
Sikorskiego 1F NIP 628-20-26-432, Sąd Rej. dla Krakowa śródmieścia, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 117127 dla celów realizacji usług w gazecie
Żółty Jeż zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i
promocyjnych towarów i usług Spółki.
8 Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy.
Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie
Spółki. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do
przetwarzania jego danych przez Spółkę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich
tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Spółki na piśmie.
9 Treść Ogłoszenia może zostać zmieniona przez Ogłoszeniodawcę, ale zmiana ta nie może
dotyczyć treści merytorycznej (jak np. przedmiot sprzedaży, rodzaj świadczonej usługi). Jeśli w
wyniku zmian system wyliczy kwotę większą od poprzedniej Ogłoszeniodawca zobligowany jest
do uiszczenia różnicy, jeżeli kwotę mniejszą Spółka różnicy nie zwraca.
10 Ogłoszeniodawca może zrezygnować z emisji Ogłoszenia okazując dowód zakupu oraz kopię
formularza przyjęcia Ogłoszenia
a/ przed pierwszą emisją Ogłoszenia ze zwrotem opłaty
b/ w trakcie trwania emisji Ogłoszenia bez zwrotu opłaty
11 Jeżeli Ogłoszeniodawca chce otrzymać fakturę vat musi podać dokładną nazwę firmy, adres, NIP.
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§19
Na życzenie Ogłoszeniodawcy istnieje możliwość oznaczenia Ogłoszenia jako Ogłoszenia
Stałego. Po wygaśnięciu emisji Ogłoszeniodawca zostaje poinformowany telefonicznie o tym
fakcie oraz zapytany o chęć przedłużenia emisji. W przypadku wyrażenia zgody emisja ww.
Ogłoszenia zostaje przedłużona, a Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do uiszczenia za nią
opłaty.

2

Na życzenie Ogłoszeniodawcy istnieje możliwość zamieszczenia Ogłoszenia Pozycjonowanego
za dodatkową opłatą wg cennika. Ogłoszeniodawca może wykupić wskazany przez siebie
numer kolejny Ogłoszenia w rubryce pod warunkiem, że jest on aktualnie wolny. W pierwszej
kolejności w rubryce zamieszczane są Ogłoszenia Pozycjonowane Vip, a następnie Ogłoszenia
Pozycjonowane wg kolejności z Systemu. W przypadku potwierdzenia przedłużenia ogłoszenia
Ogłoszeniodawca ma prawo pierwszeństwa do zajmowanej dotąd pozycji.
3 Na życzenie Ogłoszeniodawcy istnieje możliwość zamieszczenia Ogłoszenia z adnotacją
"Wiadomość w redakcji" za dodatkową opłatą. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest w tym
wypadku do pozostawienia w redakcji pisemnej informacji o przedmiocie Ogłoszenia lub
danych kontaktowych do siebie, które będą przekazywane zainteresowanym Ogłoszeniem
czytelnikom.
4 Redakcja nie przyjmuje i nie gromadzi informacji czy danych osobowych od zainteresowanych
czytelników, pośredniczy jedynie w kontakcie pomiędzy czytelnikiem a Ogłoszeniodawcą.
§20
Bezpłatny Magazyn Reklamowy Żółty Jeż jest tygodnikiem. Dniem publikacji dla wydania
olkuskiego oraz dla wydania chrzanowsko-jaworznickiego jest piątek.
Spółka zobligowana jest do publikacji Ogłoszenia we wskazanych przez Ogłoszeniodawcę na
zleceniu wydaniach Żółtego Jeża.
§21
Ogłoszenie do Żółtego Jeża można zamieścić w redakcji Żółtego Jeża lub w autoryzowanym
Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń Drobnych. Dane teleadresowe punktów są publikowane w Żółtym
Jeżu oraz dostępne w redakcji Żółtego Jeża.
§22
1. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji usługi Ogłoszeniodawca zgłasza do Spółki pocztą
elektroniczną na adres biuro@zoltyjez.com.pl lub osobiście w biurze Żółtego Jeża nie później
niż w ciągu 14 dni licząc od dnia publikacji.
2. Niedotrzymanie terminu powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji
Ogłoszenia.
3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego Ogłoszenia.
4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Spółka zobowiązana jest sprostować wady w
reklamowanym Ogłoszeniu.
5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Spółka po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą, zobowiązana
jest do realizacji rekompensaty. W żadnym przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności
wyższej niż kwota opłaty za publikację Ogłoszenia.
§23
1. Spółka jest uprawniona do czasowej przerwy w świadczeniu usług w zakresie publikacji
Ogłoszeń z przyczyn technicznych.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
§24
1. Niniejszy Regulamin Zamieszczania Ogłoszeń w Wydaniu Drukowanym “Żółty Jeż” wchodzi
w życie z dniem 4.01.2016 r.
2. Spółce przysługuje prawo zmiany Regulaminu w całości lub części w każdym czasie.
Zmieniony Regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania i wywieszenia w redakcji
Żółtego Jeża.

