REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
2. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Operatorem Usługi jest Blachprofil 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000369912, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
NIP: 6762431701.
4. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie
adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych
wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§2
Definicje
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia
Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z
prowadzeniem strony internetowej: www.bp2.eu.
NEWSLETTER - newsletter przesyłany Usługobiorcy Operatora, stanowiący usługę świadczoną
drogą
elektroniczną,
w
rozumieniu
art.
2
pkt
4
ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
OPERATOR (USŁUGODAWCA) – Blachprofil 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Nadwiślańska 11/139, 30-527 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000369912, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762431701.
REGULAMIN - niniejszy dokument określający warunki korzystania z usługi.
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i
oprogramowania,
zapewniający
przetwarzanie
i
przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla
danego
rodzaju
sieci
urządzenia
końcowego
w
rozumieniu
ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi świadczonej
drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§3
Przedmiot usługi
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym
promocji
i
akcji
specjalnych)
Operatora
dostępnej
w domenie www.bp2.eu, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych
przez Blachprofil 2 Sp. z o.o.
2. Usługobiorca
poprzez
zawarcie
umowy
o
świadczenie
usługi
Newsletter
z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu
rejestracyjnym,
w
celu
otrzymywania
wiadomości,
o
których
mowa
w postanowieniach powyższych.

§4
Warunki korzystania
1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba,
w domenie www.bp2.eu w części dotyczącej Newsletter:

która

na

stronie

internetowej

a) poda swój adres e-mail,
b) wybierze jedno spośród podanych pól: 1) jestem dekarzem; 2) jestem dystrybutorem;
3) jestem klientem indywidualnym,
c) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych,
d) kliknie przycisk „Zapisz się na newsletter”.
3. Kliknięcie przycisku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt d powoduje:
a) akceptację postanowień niniejszego regulaminu,
b) przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi,
c) uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
4. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania
treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez
zgody osób uprawnionych.
5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez
zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§5
Czas trwania usługi
1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez
skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail pkudzia@bp2.pl lub pocztą tradycyjną na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim
poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail
podanego przez Klienta.
§6
Dane osobowe
1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia
usługi Newsletter.
2. Blachprofil 2 Sp. z o.o. na podstawie rozporządzenia 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
(ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych) – zwane inaczej „RODO” oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną jest, jako administrator danych, uprawniony do przetwarzania danych
osobowych Usługobiorcy w celu:
a) wysyłania
Newslettera
zawierającego
i marketingowe za zgodą Usługobiorcy;

w/w

informacje

handlowe

b) realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie
usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi
świadczonej
drogą
elektroniczną
w ramach uzasadnionego interesu Blachprofil 2 Sp. z o.o.
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
d) w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów Operatora, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
e) w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie
w
celach
związanych
z
realizacją
usługi
Newsletter
(informowania
o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona
przed roszczeniami).
7. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych,
ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są
przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty
lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia
usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki
Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.bp2.eu.

§7
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy pkudzia@bp2.pl lub
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Operatora.
2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji dotyczącej usługi powinien podać co
najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku
chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej
(w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową), a także opis na
czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§8
Postanowienia końcowe

1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do Blachprofil 2 Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym: www.bp2.eu.
4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o wszelkich zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej: www.bp2.eu.

5. Blachprofil 2 Sp. z o.o. ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę
adres poczty elektronicznej.
6. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14
dni od daty poinformowania Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje
wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania
Umowy
wysyłki
Newslettera
w trybie przewidzianym w treści niniejszego Regulaminu.
7. Prawem
właściwym
dla
wszystkich
stosunków
prawnych
wynikających
z Regulaminu jest prawo polskie.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów
prawa.

