
Regulamin zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń w Katalogu Ofert 
Inwestycyjnych Miasta Sochaczew

1. Miasto Sochaczew udostępnia na swoim serwisie bezpłatne narzędzie informatyczne 
służące do publikacji ogłoszeń nieruchomości leżących na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew lub będących jej własnością. 

2. Zamieszczanie ogłoszeń przez Internet dokonywane jest w oparciu o niniejszy 
regulamin. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń w Katalogu Ofert Inwestycyjnych 
Miasta Sochaczew w skrócie KOI.

4. Miasto Sochaczew udostępnia nieodpłatnie miejsce w serwisie www.sochaczew.pl na 
ogłoszenie w KOI.

5. Ogłoszenie może zamieścić jedynie właściciel nieruchomości lub osoba przez niego 
upoważniona.

6. W celu zamieszenia ogłoszenia w KOI Miasta Sochaczew należy wypełnić wszystkie 
pola formularza znajdującego się na stronie www.sochaczew.pl

7. Ogłoszenie wysłane przez Internet ukaże się niezwłocznie po kliknięciu w link 
przesłany na podany w formularzu adres mailowy oraz po akceptacji moderatora KOI.

8. Miasto Sochaczew nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

9. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia w formacie JPG o maksymalnej wielkości do 
150 kB.

10. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń dotyczących tej samej oferty przed upływem 
terminu podanego przy składaniu oferty.

11. Moderator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji 
ogłoszenia bez podania przyczyny. 

12. Moderator zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, 
gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń. 

13. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszających prawo lub dobre 
obyczaje.

14. Miasto Sochaczew nie jest pośrednikiem w sprzedaży nieruchomości, a jedynie 
udostępnia nieodpłatnie przestrzeń w KOI służącą do prezentacji atrakcyjnych 
nieruchomości leżących na terenie Gminy Miasto Sochaczew lub będących jej 
własnością.

15. Miasto Sochaczew zastrzega sobie prawo do prezentacji wybranych ogłoszeń w 
materiałach promocyjnych Miasta Sochaczew i mediach współpracujących z 
Miastem.

http://www.sochaczew.pl/
http://www.sochaczew.pl/


16. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na upublicznienie podanych danych kontaktowych. 

17. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
zakresie określonym w punktach powyższych.

18.  Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych realizacji Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miasta 
Sochaczew zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 
(D.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm.). Równocześnie ogłoszeniodawcy 
przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich zmiana. 


