Regulamin
newslettera w serwisie internetowym www.idrukuj.pl
1. Administratorem newslettera jest Paweł Kacprzak i Rafał Suława, prowadzący
działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Ministra Gospodarki w formie spółki cywilnej pod
firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Polimax” Paweł Kacprzak, Rafał Suława –
spółka cywilna, ul. Nowoursynowska 161 L, 02-787 Warszawa, NIP: 951-212-74-06
(zwany dalej także „Sprzedawcą”).
2. Do korzystania z newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na
dostęp do Internetu, adresu poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych
umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Newsletter jest usługa bezpłatną.
4. Administrator newslettera jest jednocześnie administratorem danych osobowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
5. Administrator newslettera może zbierać dane osobowe użytkownika w zakresie jego
imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail, miejsca zamieszkania, numeru telefonu,
numeru NIP.
6. Zapisując się do newslettera w serwisie internetowym www.idrukuj.pl użytkownik
(kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu poczty email, podanego przez użytkownika, do informowania go o ofercie Sprzedawcy oraz
o ofercie innych podmiotów, współpracujących ze Sprzedawcą, a także do
wysyłania do niego treści tematycznie związanych z serwisem internetowym
www.idrukuj.pl
oraz
serwisami
internetowymi
innych
podmiotów,
współpracujących ze Sprzedawcą.
7. Po zapisaniu się do newslettera Administrator wysyła do użytkownika e-mail z
linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza akceptację
zapisania się na listę subskrybentów newslettera.
8. Dane osobowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze
wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji, o których mowa w ust. 6
niniejszego regulaminu. Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim,
uczestniczącym w obsłudze newslettera, tj. FreshMail Sp. z o. o., al. 29 listopada
155 c, 31-406 Kraków.
9. W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera.
10. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich
poprawiania oraz usunięcia. Administrator zapewnia każdemu użytkownikowi
prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych
osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zapisanie się na listę subskrybentów newslettera.

