REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

§1
Newsletter
1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy
uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Administratorem danych osobowych jest właściciel marki Gosia – firma Politan Sp. z
o.o. S.K.A., ul. 3 maja 30 , 44-200 Rybnik. Podstawę prawną do przetwarzania danych
osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje
prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o
promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i ofertach specjalnych poprzez
okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci
listu elektronicznego.
4. Do korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz
posiadanie adresu e-mail.
5. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu imienia i nazwiska, adresu poczty
elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza oraz na potwierdzeniu
zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na wskazany wcześniej adres. Subskrypcja
newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na
otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
6. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w formularzu pola informującego o tym, że
wyraża chęć wzięcia udziału w przeprowadzanej przez Politan Sp. z o.o. akcji
testowania produktów. W przypadku, gdy Użytkownik zaznaczy to pole, będzie
zobowiązany uzupełnić dane niezbędne do dokonania wysyłki tj. dokładny adres i nr
telefonu.
7. Każdorazowo, przy podejmowaniu przez Politan Sp. z o.o. akcji testowania produktów,
właściciel marki Gosia jest zobowiązany do określenia warunków i zasad wzięcia
udziału w poszczególnych akcjach i poinformowania o nich Użytkowników za pomocą
newslettera i/lub fanpage’a marki Gosia na Facebooku.
8. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.
Subskrypcję można anulować klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole
każdego z przesłanych listów elektronicznych.
9. Rezygnacja z subskrypcji newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowana jest
komunikatem potwierdzającym operację.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia adresu e-mail z listy subskrybentów,
w przypadku gdy jego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące
w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone
korzystanie
z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
11. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres gosia@politan.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo
zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od
dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano
zgłoszenie reklamacji.
12. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem
newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail
Użytkownika.
13. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych
osobowych przez administratora danych osobowych – Politan Sp. z o.o. S.K.A., ul. 3
maja 30 , 44-200 Rybnik. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne w celach marketingowych i oświadcza, iż podał dane osobowe
dobrowolnie oraz iż został poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

