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WEZWANIE DO USUNIĘCIA TREŚCI 
NARUSZAJĄCEJ DOBRA OSOBISTE SPÓŁKI 

Działając w imieniu spółki Kancelaria Themis sp. o. o. z siedzibą w Krakowie, 

niniejszym wzywam Państwa do niezwłocznego usunięcia treści - komentarza 

umieszczonego przez „oszukany kolejny klient" w dniu 27.02.2019 o godz. 22:06 na 

podstronie http://www.odszkodowania.info.pl/?p=2335 o treści: „LEX KANCELARIA = 

CONSENSUS= KANCELARIA THEMIS Ostrzegam wszystkich potencjalnych Klientów. Te 

trzy kancelarie są powiązane ze sobą. Lex Kancelaria oszukała swoich Klientów. Teraz 

pod nazwą Themis i Consensus będzie próbowała okraść kolejnych, nowych Klientów. 

Wszystkie Kancelarie zarejestrowane są w Krakowie. Bądźcie czujni, nie dajcie się nabrać. 

Komornik już zajął Ich konta bankowe, dziesiątki pozwów skierowanych do Prokuratury. 

Nowej Pani Dyrektor Bożenie gratuluję entuzjazmu. Mam nadzieje że żaden „świeży 

poszkodowany" nie zdecyduje się na współpracę z Firmą Consensus i Themis by w 

przyszłości nie musiał „skamleć" o własne pieniądze. A Pani Dyrektor niech zakupi sobie 

dużą miskę, aby miała gdzie rzygać. Wstydziłabym się przyznać, ze pracuję w złodziejskiej 

firmie, która dorobiła się na ludzkim nieszczęściu i krzywdzie, wyłudzając od Nich należne 

pieniądze. A już nie wspomnę o piastowanym stanowisku Dyrektora" 

W/w komentarz w sposób nieuzasadniony i bezpodstawny sugeruje powiązania 

Kancelarii Themis sp. z o. o. z „Lex Kancelaria Odszkodowawcza", która, jak wynika z 
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przedmiotowego komentarza, a także z treści pozostałych komentarzy cieszy się 

niepochlebną opinią jako spółka niewypłacalna i z problemami finansowymi. Kancelaria 

Themis sp. z o. o. nie ma żadnych powiązań ani osobowych, ani kapitałowych z „Lex 

Kancelaria Odszkodowawcza". Takie bezpodstawne insynuacje godzą w dobre imię 

Kancelarii , podważają zaufanie aktualnych oraz potencjalnych klientów, a tym samym 

naruszają dobra osobiste spółki . 

Jednocześnie informuję, iż przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w 

Krakowie li Wydział Karny, pod sygn. akt li K 25/19/S toczy się postępowanie karne, 

mające na celu wykrycie i ukaranie sprawcy, umieszczającego podobny wpis na innym 

portalu internetowym, a które to postępowanie zostanie rozszerzone o czyn polegający na 

umieszczeniu przedmiotowego wpisu. 

W związku z powyższym wnoszę o niezwłoczne usunięcie w/w komentarza oraz o 

zabezpieczenie przez Państwa danych użytkownika „oszukany kolejny klient", w tym 

przede wszystkim jego adresu IP. 

Podkreślam również, iż zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

ciąży na Państwu obowiązek usunięcia przedmiotowego wpisu. Art 14. w/w ustawy 

wyraźnie wskazuję , iż: „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto 

udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez 

usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, 

a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej 

wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności 

niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. " Zgodnie z poglądem wyrażonym 

przez SN w orzeczeniu z 8.7.2011 r. (IV CSK 665110, OSNC 2012, Nr 2, poz. 27) 

usługodawca świadczący usługę polegającą na udostępnieniu możliwości bezpłatnego 

korzystania z Internetu oraz zamieszczania wpisów na uruchomionym przez siebie portalu 

dyskusyjnym odpowiada za naruszenie tą drogą cudzych dóbr osobistych wtedy, gdy 

wiedział, że wpis narusza takie dobro i mimo to nie uniemożliwił niezwłocznie 

dostępu do wpisu, a więc nie usunął go niezwłocznie. 
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W związku z powyższym , w przypadku zaniechania przez Państwa niezwłocznego 

usunięcia w/w komentarzu, zostaną w stosunku do Państwa podjęte stosowne kroki 

prawne, w tym przede wszystkim postępowanie o odszkodowanie za naruszenie dóbr 

osobistych spółki . ~ 
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