
 

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ BAZY FIRM 
 

1. W celu promowania lokalnej przedsiębiorczości Urząd Miasta utworzył INTERNETOWĄ 

BAZĘ FIRM, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.dzierzoniow.pl.  
 

2. Udział w BAZIE jest bezpłatny. 
 

3. W bazie może znaleźć się każdy przedsiębiorca. 
 

4. Warunkiem wprowadzenia firmy do BAZY jest dostarczenie do Urzędu Miasta  

w Dzierżoniowie czytelnie wypełnionego zgłoszenia (stanowiącego Załącznik nr 1  

do Regulaminu). Można to uczynić na trzy sposoby:  

a) odesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (Rynek 1, 58-200 

Dzierżoniów),  

b) złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – 

stanowisko „A”,  

c) przesłać na adres mailowy Redaktora:  mkrupska@um.dzierzoniow.pl.  
 

5. Za wprowadzenie firmy do BAZY odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gospodarczego. 
 

6. Po wprowadzeniu firmy do BAZY przedsiębiorca otrzyma login oraz hasło, na adres mailowy 

wskazany w Zgłoszeniu, które uprawniają do zarządzania własną wizytówką. Od tej chwili 

za wizytówkę firmy i treści w niej zamieszczane, odpowiedzialny jest przedsiębiorca. 
 

7. Jeśli przedsiębiorca w ramach aktualizacji dokonuje zmiany adresu e-mailowego, 

zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia Redaktora o takiej zmianie (drogą 

mailową – na adres redaktora, pisemnie lub osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, 

pokój nr 4 Urzędu Miasta).  
 

 

8. Aby ułatwić przedsiębiorcom pierwsze logowanie w Internetowej Bazie Firm, opracowana 

została  instrukcja, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

9. Weryfikacja BAZY będzie przeprowadzana przez Wydział Rozwoju Gospodarczego raz                          

w roku, w miesiącu grudniu. 
 

10. Weryfikacja polega na: 

a) Przesłaniu drogą elektroniczną informacji, dla każdej firmy znajdującej się  

w bazie, o konieczności dokonania aktualizacji danych o własnej firmie.  

b) Sprawdzeniu i porównaniu INTERNETOWEJ BAZY FIRM z Centralną Ewidencją  

i Informacją o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrem Sądowym.  

W przypadku wykreślenia firmy z Ewidencji lub Rejestru, zostanie ona również 

wykreślona z BAZY. 
 

11. Administrator Bazy Firm zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z BAZY, jeżeli  

w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności: 

a)     usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

http://www.dzierzoniow.pl/
mailto:mkrupska@um.dzierzoniow.pl


 

 

b)  klient będzie działał na szkodę Administratora lub wykorzystywał usługę do celów 

niezgodnych z polskim prawem. 
 

12. Administrator zabrania umieszczania: 

a) serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierającej nielegalne 

oprogramowanie); 

b) serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane 

są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Administratora Operatora. 

 

Wanda Ostrowska 
Zastępca Burmistrza  

 
   

 


