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REGULAMIN USŁUGI „NEWSLETTER”
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia bezpłatnej usługi
„Newsletter”, zwanej dalej „Usługą”.
2. Usługa świadczona jest przez spółkę ELECTROSMART WĘGRZYN SPÓŁKA
KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Polonijnej 23/U1, 30-668 Kraków, NIP:
6793204047, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem:
0000855964, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informacji o bieżącej
działalności Sprzedawcy lub informacji handlowych dotyczących jego
działalności.
4. Z Usługodawcą można się kontaktować w następujący sposób:
a.
Mailowo pod adresem: office@electrosmart.pl,
b.
Telefonicznie: 792 492 222,
c.
Pocztowo i osobiście pod adresem: ul. Polonijna 23 / U1, 30-668 Kraków.
§2
Warunki korzystania z usługi

1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
2. Warunkiem korzystania z usługi jest podanie adresu poczty elektronicznej, na
który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrażenie zgody na tę usługę, jak też na
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz na treść
Regulaminu dotyczącego usługi Newsletter.
3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od spełnienia tych samych
warunków technicznych, jakie są przewidziane dla korzystania ze Sklepu.
4. Korzystanie z usługi Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem
związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się podjęcie stosownych
czynności w celu jego ograniczenia, takich jak korzystanie z programów
antywirusowych z aktualną bazą wirusów i programów typu firewall, a także z
legalnego oprogramowania pocztowego.
5. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§3
Rozpoczęcie świadczenia usługi i reklamacje

1. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Klient podaje adres poczty
elektronicznej, akceptuje warunki przetwarzania danych osobowych oraz
Regulamin świadczenia usługi i wybiera przycisk „Zapisz”.
2. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku
ze świadczeniem usługi Newsletter zostały zawarte w „ Polityka prywatności
ELECTROSMART” dostępnej do wglądu na stronie internetowej Firmy
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(https://electrosmart.pl/polityka-prywatnosci-rodo-2) oraz bezpośrednio u
Sprzedawcy.
3. Zapisanie się do Newslettera zostanie potwierdzone wysłanym do Klienta
mailem, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi
Newsletter.
4. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać w taki sam sposób, jak
reklamacje w Sklepie.
§4
Czas świadczenia usługi

1. Usługa świadczona jest czas nieoznaczony, do momentu wypowiedzenia umowy
przez Klienta lub Sprzedawcę.
2. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia i następuje natychmiast.
3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce
każdego Newslettera.
4. Sprzedawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po
uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
5. Sprzedawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adres
e-mail podanego przez Klienta.

