
REGULAMIN NEWSLETTERA 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Właścicielem Serwisu jest „Klimosz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Pawłowicach (43-250), ul. Zjednoczenia 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy 

pod numerem 159074, posiadająca REGON 278060251, NIP 6511611021. 

1.2. Za pośrednictwem Serwisu www.sklep.klimosz.pl oraz jego podstron, Właściciel Serwisu 

świadczy usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie 

umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. 

 

2. DEFINICJE 

 

2.1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie 

udostępnionym przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usługi Newsletter. 

2.2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz 

Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem 

Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu. 

2.3. Materiały edukacyjne – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w 

szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane 

lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 

5 Ustawy o prawach konsumenta. 

2.4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził 

zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez 

siebie adres poczty elektronicznej. 

2.5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za 

dostarczenie materiałów edukacyjnych. 

2.6. Regulamin newslettera – niniejszy dokument. 

2.7. Serwis – strona internetowa pod adresem www.sklep.klimosz.pl oraz wszystkie jej 

podstrony. 

http://www.sklep.klimosz.pl/


2.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi 

Newsletter. 

 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA 

 

3.1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania 

i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności 

danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

3.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi 

Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy 

formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez 

Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili 

ze strony Serwisu. 

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

4.1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera 

i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu 

oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników. 

4.2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod 

warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych: 

- posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w 

sprawny system operacyjny, 

- zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki 

internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet obsługującej 

pliki cookie; 

- posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. 

4.3. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy 

sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. 

4.4. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki 

techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w 

szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby 

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia 



bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu 

SSL. 

 

5. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH  

 

5.1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści 

cyfrowych. 

5.2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której Użytkownik 

jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 

 

6. USŁUGA NEWSLETTER 

6.1. Właściciel Serwisu świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która 

polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji 

handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach 

społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za 

pośrednictwem komunikacji e-mail. 

6.2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy 

Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu 

dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu 

przez wciśnięcie przycisku „Zapisz się”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do 

Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o 

potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane 

omyłkowo. 

6.3. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego 

Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy 

Subskrybentów. 

6.4. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego 

informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter 

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji 

handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne.  



6.5. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz 

wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być 

świadczona.  

6.6. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie 

świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi 

do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.  

6.7. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi 

przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 

6.8. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi 

Newslettera. 

6.9. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie 

korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji 

z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi 

Newsletter. 

6.10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter 

w każdym czasie.  

 

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja 

oprawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady 

wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności. 

 

8. ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA 

 

8.1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące 

przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera. 

8.2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w 

zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych 

przyczyn.  

8.3. Właściciel Serwisu informuje Subskrybenta o treści proponowanej zmiany Regulaminu 

newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści 

Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w 

ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 



8.4. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Subskrybent może oświadczyć 

Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody 

na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z Newslettera. 

8.5. Zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli 

został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

9.2. Regulamin newslettera wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r . 


