Regulamin

wysyłania/otrzymywania

Newslettera

udostępnianego

przez

MIASTOSTRADĘ.

I. Postanowienia wstępne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych
(Newslettera) przygotowywanego przez MIASTOSTRADĘ prowadzącą działalność na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 30.08.2011 o numerze 83243 z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka
9, 40 – 857 Katowice, NIP 634-257-83-20, REGON 240687761, zwaną dalej
MIASTOSTRADA.
2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez MIASTOSTRADĘ.
3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno-promocyjnych (Newsletter) odbywa
się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:
• złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień
Regulaminu;
• wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera.
4. Korzystanie z Newslettera firmy MIASTOSTRADA jest bezpłatne.

II. Definicje.
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin udostępniania, dystrybuowania i otrzymywania
przez Użytkownika treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera).
2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, otrzymującą lub korzystającą z Newslettera
na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną
zdolność do czynności prawnych.
3. Newsletter oznacza informacje przesyłane przez firmę MIASTOSTRADA w różnych
terminach na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zawierające treści informacyjne,
promocyjne lub/i reklamowe MIASTOSTRADY lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług
oferowanych przez MIASTOSTRADĘ lub/i inne osoby.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów.
1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

2. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących
czynności (wszystkie warunki musza zostać spełnione łącznie):
• zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
• wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez MISTOSTRADĘ danych
osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach
marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od
MIASTOSTRADĘ;
• wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez MISTOSTRADĘ danych
dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności
świadczonych przez MIASTOSTRADĘ w celach statystycznych i marketingowych, w
szczególności na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od
MIASTOSTRADY oraz innych osób.
3. Wyrażenie zgody na czynności opisane w ust. 1 pkt 1-3 powyżej następuje poprzez
wypełnienie formularza i zaznaczenie odpowiednich formularza MIASTOSTRADY oraz
kliknięcie linka aktywacyjnego w e-mailu, który jest wysyłany na adres podany w w/w
formularzu zapisu do Newslettera.
4. Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie
pozyskiwania tych danych Użytkownika wyraził zgodę. Dane osobowe Użytkownika są
przetwarzane przez MIASTOSTRADĘ w celu wykonania wysyłki Newslettera, a także w
celach marketingowych.
5. MIASTOSTRADA zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z
późn. zm.), a w szczególności umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych
osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie
pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub
wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownik powinien kierować na adres: MIASTOSTRADA, 40 – 857 Katowice, ul.
Klimczoka 9.
7. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest MIASTOSTRADA.
8. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno-promocyjnych oraz przetwarzanie przez
MIASTOSTRADĘ danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta

przez Użytkownika poprzez kliknięcie specjalnego linku deaktywacyjnego w wiadomości email z Newsletterem co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Newslettera.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza
w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych
pochodzących od MIASTOSTRADY oraz innych osób.
10. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu
może odbywać się na adres poczty elektronicznej wskazany MIASTOSTRADZIE przez
Użytkownika

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika.
1. MIASTOSTRADA dołoży starań, aby korzystanie z Newslettera było możliwe dla
Użytkowników
operacyjnych,

wszystkich
typów

popularnych

komputerów oraz

przeglądarek
typów

połączeń

internetowych,
internetowych.

systemów
Jednakże

MIASTOSTRADA nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych
czynników umożliwia korzystanie z serwisu Newsletter. Ponadto Narzędzia internetowe
Serwisu Newsletter mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
Newsletter, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet
Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 4.0.
lub wersjach wyższych.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień
Regulaminu.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa MIASTOSTRADY.
1. MIASTOSTRADA jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z
Serwisu Newsletter lub/i jego poszczególnych Narzędzi internetowych lub/i przesyłaniu
Newsletterów, jeżeli jest to spowodowane:
• koniecznością naprawy, rozbudowy,

modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo

oprogramowania;
• przyczynami niezależnymi od MIASTOSTRADY (siła wyższa, działania lub zaniechania
osób trzecich).
2. MAISTOSTRADA nie ponosi odpowiedzialności za treści Newslettera pochodzące od

innych osób niż MIASTOSTRADA, w szczególności za informacje handlowe, reklamowe
lub/i promocyjne pochodzące od tych osób.
3. MIASTOSTARDA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści
poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Serwisu
Newsletter.
4. MIASTOSTRADA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowana awarią
sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od MIASTOSTRADY.
5. MIASTOSTRADA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy
nieumyślnej.
6. MIASTOSTRADA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności
operatorów telekomunikacyjnych,

dostawców

łączy

telekomunikacyjnych

i

energii

elektrycznej). MIASTOSTARDA jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania
(jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. MIASTOSTARDA nie jest
także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu,
jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie
odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także
odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
7. MIASTOSTRADA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami i
zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z
Serwisu Newsletter, za korzystanie przez niego z Serwisu Newsletter w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające
z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
8. MIASTOSTRADA zastrzega sobie prawo do udostępniania danych, jeżeli obowiązek
udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów
prawa.
9. MIASTOSTRADA zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania
przeznaczonego do korzystania z Serwisu Newsletter, bez uprzedniego informowania o tym
Użytkowników.
10. MIASTOSTRADA zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej Serwisu Newsletter
oraz rozbudowy i zmian form i zakresu korzystania z Serwisu Newsletter, bez uprzedniego

informowania o tym Użytkowników.
11. MIASTOSTARDA ma prawo do opatrzenia Newslettera elementami charakterystycznymi
dla materiałów MIASTOSTRADY, obejmujących w szczególności odpowiedni nagłówek,
stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i publikowania reklam lub/i
ogłoszeń MIASTOSTRADY. Korzystanie z Newslettera, a w szczególności zaakceptowanie
postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez
MIASTOSTRADĘ czynności wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12. Wszelkie prawa do elementów wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do
MIASTOSTRADY. Powierzchnia reklamowa Serwisu Newsletter oraz wszelkie przychody z
tytułu udostępniania tej powierzchni należą w całości do MIASTOSTRADY.

VI. Zmiany Regulaminu.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2012 roku.
2. MIASTOSTRADA zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich udostępnienia, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w
zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

