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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z oferowanej przez
Administratora – REAKTO PSA usługi newsletter.

2. Nadzór nad prawidłowością obsługi danych osobowych użytkowników
Newslettera z ramienia Administratora odpowiada Inspektor Ochrony Danych

3. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

4. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera Użytkownik
powinien zaakceptować niniejszy Regulamin Usługi Newsletter.

PODSTAWOWE POJĘCIA

Użytym w Regulaminie Usługi Newsletter pojęciom nadaje się następujące
znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Newsletter;

2. Administrator – REAKTO PSA, adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, e-mail:
contact@reakto.eu;

3. Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Kosiński, adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków,
e-mail: rodo@reakto.eu;

4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, tj.
informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;

5. Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty
elektronicznej, zawierająca treści dotyczące Administratora, oferowanych przez
niego towarów i usług, w tym treści o charakterze informacji handlowej;

6. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i wyraziła zgodę
na otrzymywanie Newslettera;

7. Usługa – usługa Newsletter.



RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Administrator oferuje usługę polegającą na przesyłaniu informacji Newsletter.

2. Z podanie danych w formularzu zapisu na Newsletter oraz akceptacji
postanowień Regulaminu przez osobę, która podała swoje dane w formularzu
zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

3. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań
technicznych:

● posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym
komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona
wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji,

● posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji,
● rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024x768 pikseli,
● dostęp do sieci Internet,
● aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Stosowane przez Administratora systemy informatyczne zapewniają wysoki
standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być
jednak świadomy, że otrzymywanie Newslettera wymaga korzystania z sieci
Internet, co wiąże się ryzykiem wystąpienia zagrożeń z tym związanych, w
szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane
oprogramowanie, a także ataki hakerskie.

3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem
systemu informatycznego, rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania
antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby
program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się
aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca
miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć (tj. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera)
osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter oraz
zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Formularz zapisu na Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej.



3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić:

● na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora wskazany
w pkt II ppkt 2 niniejszego Regulaminu;

● z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika
obowiązków wymaganych przez Regulamin.

4. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia Usługi
Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyn za uprzednim
poinformowaniem Użytkowników.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafiki i inne treści udostępniane w ramach
Usługi Newsletter korzystają z ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa do tych treści
przysługują ich właścicielom, Administratorowi lub podmiotom, z którymi
Administrator zawarł stosowne umowy

2. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich twórców tych
treści, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej prawem.

3. Korzystanie z treści udostępnianych w ramach usługi Newsletter w zakresie
innym, niż w ramach dozwolonego użytku osobistego może odbywać się
wyłącznie za zgodą Administratora.

REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji dotyczącej
nieprawidłowego działania Usługi Newsletter.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail Administratora wskazany w
pkt 2 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia. Inspektor Ochrony Danych z ramienia Administrator
kontaktuje się z Użytkownikiem, na dane do kontaktu wskazane w zgłoszeniu
reklamacyjnym w sprawie sposobu rozpatrzenia Reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27



kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Administrator.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności w Serwisie.

ZMIANY REGULAMINU

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez
umieszczenie w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu.

3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez
przesłanie za pośrednictwem Newslettera, na adres poczty elektronicznej (adres
e-mail), podany podczas zapisu do Newslettera, informacji zawierającej nowe
brzmienie Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego
zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania
o zmianach, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać
Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie
nie oświadczy on, że rezygnuje z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji
nowej treści Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
znajdują przepisy obowiązującego prawa.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie
przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium
Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze,
zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie Serwisu, w
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


