NEWSLETTER SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYZATA
BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.

§1
Általános rendelkezések
1. A Newsletter Szolgáltatási Szabályzata (a továbbiakban: "Szabályzat") meghatározza az
elektronikus levél útján történő tartalomszolgáltatás (a továbbiakban: " Newsletter
szolgáltatás") a Szolgáltatás Kezelője általi nyújtásának szabályait.
2. A jelen Szabályzatot az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július
18-i törvény 8 cikke (1) bekezdés 1. pontján alapul.
3. A Szolgáltatás Kezelője a Blachprofil 2 Sp. z o.o. székhelye Krakkó, ul. Nadwiślańska
11/139, 30-527 Kraków, az Országos Bírósági Cégnyilvántartásban a KRS-szám alatt:
00000369912 bejegyezve, amelynek a cégjegyzési nyilvántartását a Krakkói KrakówŚródmieście Kerületi Bíróság, Országos Bírósági Cégnyilvántartás XI Gazdasági osztálya
vezeti, NIP (adószám): 6762431701
4. A Newsletter szolgáltatás igénybevételéhez szükség van az Internet hálózat hozzáférésre és
az e-mail cím birtoklására, de a szabványos operációs rendszer és a normál webböngésző
kivételével nem szükséges megfelelni a speciális műszaki követelményeknek.

§2
Fogalmok
ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍM - az teleinformatikai rendszer megjelölése, amely lehetővé teszi
az elektronikus kommunikáció útján történő kommunikációt.
SZEMÉLYES ADATOK - az azonosított vagy azonosítható természetes személyekkel
kapcsolatos bármilyen információ, amelyet a Szolgáltató a jelen Szabályzatban
meghatározott Szolgáltatások megfelelő nyújtása, valamint a www.bp2.eu weboldal
működtetéséhez kapcsolódó statisztikai célokra dolgoz fel.
NEWSLETTER – a Kezelő által a Szolgáltatás Igénybevevőjének elküldött newsletter,
amely az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 2 cikke 4. pontja
értelmében elektronikus úton nyújtott szolgáltatást képezi.
KEZELŐ (SZOLGÁLTATÓ) – Blachprofil 2 Sp. z o.o. székhelye Krakkó, ul. Nadwiślańska
11/139, 30-527 Kraków, az Országos Bírósági Cégnyilvántartásban a KRS-szám alatt:
00000369912 bejegyezve, amelynek a cégjegyzési nyilvántartását a Krakkói KrakówŚródmieście Kerületi Bíróság, Országos Bírósági Cégnyilvántartás XI
Gazdasági
osztálya vezeti, NIP (adószám): 6762431701
SZABÁLYZAT – a jelen dokumentum, amely meghatározza a szolgáltatás használati feltételeit.
TELEINFORMATIKAI RENDSZER - együttműködő informatikai eszközök és szoftverek egy
csoportja, amely biztosítja a feldolgozást és a tárolást, valamint az adatokat telekommunikációs
hálózatokon keresztül küld és fogad egy adott hálózathoz megfelelő végberendezés segítségével
a 2004. július 16-i távközlési törvény értelmében.
ELEKTRONIKAI
KOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZÖK
műszaki
megoldások,
beleértve teleinformatikai eszközöket és az velük együttműködő szoftveres eszközöket, amelyek

lehetővé teszik az egyéni távközlés teleinformatikai
felhasználásával, különösen az elektronikus levelezést.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐ - természetes
elektronikusan nyújtott szolgáltatást a jelen
feltételekkel használja.

rendszerek

közötti

adatátvitel

vagy jogi személy, aki az
Szabályzatban meghatározott

§3
A szolgáltatás tárgya

1. A Newsletter szolgáltatás magában foglalja a Szolgáltatás Kezelője által az Ügyfél által
megadott e-mail címre üzenetek küldését, amelyek tartalmazzák a www.bp2.eu
doménnévben
elérhető a Kezelő ajánlatával kapcsolatos
információkat (ideértve
a promóciókat és a speciális akciókat), valamint a Blachprofil 2 Sp. z o.o által kínált termékek
promóciójával kapcsolatos eseményeket.
2. A Szolgáltatás Igénybevevő a Szolgáltatás Kezelőjével a Newsletter szolgáltatás nyújtására
vonatkozó szerződés megkötésével, megadja a regisztrációs űrlapon az az elektronikus
levelezési (e-mail) címét a fenti rendelkezésekben említett üzenetek fogadására.

§4
Használati feltételek
1. A Newsletter szolgáltatás ingyenes.
2. A Newsletter szolgáltatást bárki használhatja, aki a www.bp2.eu doménnév weboldalán
a Newsletter-re vonatkozó részben:
a) megadja az e-mail címét,
b) egy mezőt választ a következő mezőkből : 1) tetőfedő vagyok; 2) forgalmazó vagyok;
3) egyéni ügyfél vagyok,
c)

beleegyezik a személyes adatainak marketing célokra való feldolgozásába

d) rákattint a "Feliratkozás a newsletter-re " gombra.
3. A 4. § (2) bekezdése d) pontjában említett gombra való kattintás okozza:
a) a jelent szabályzat rendelkezéseinek elfogadását,
b) a megadott e-mail cím elküldését Szolgáltatás Kezelőjének,
c) a Newsletter szolgáltatás nyújtásának megkezdését.
4. A Newsletter szolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél köteles tartózkodni illegális tartalom
szolgáltatásától, különösen harmadik személyek adatainak felhatalmazott személyek
hozzájárulása nélkül megadása területén.
5. A Newsletter szolgáltatás részeként elküldött egyedi üzenetek a szerzői jogi törvény
értelmében alkotások, és a törvényben meghatározott védelemben részesélnek. Bármilyen
rendeltetésszerűtlen vagy a Szolgáltatás Kezelője hozzájárulása nélküli másolása, módosítása
és felhasználása a törvény megsértését jelentheti.

§5
A szolgáltatás időtartama
1. A Newsletter szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés határozatlan időre meg van
kötve.
2. A Szolgáltatás Ingénybevevő felmondhatja a Newsletter szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szerződést. A felmondás azonnali hatályú.
3. A Newsletter szolgáltatást igénybe vevő személy felmondja a szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó szerződést, erről nyilatkozatot küldve a pkudzia@bp2.pl e-mail címre, vagy
hagyományos levélben a Szolgáltatás Kezelőjének címére, amely meg van adva a Szabályzat
§1 rendelkezésében.
4. A Szolgáltatás Kezelője felfüggesztheti vagy felmondhatja a Newsletter szolgáltatás nyújtását,
miután arról értesítette az Ügyfeleket az általuk megadott e-mail címekre.
5. A Szolgáltatás Kezelőjének joga van törölni az Ügyfél által megadott helytelen vagy nem
létező e-mail címet.
§6
Személyes adatok
1. A Szolgáltatás Kezelője a Newsletter szolgáltatás nyújtása céljából feldolgozott személyes
adatok adatkezelője.
2. Blachprofil 2 Sp. z o.o. a személyes adatok feldolgozása során a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet), a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint más néven "GDPR", és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény kapcsán
adatkezelőként jogosult az Szolgáltatás Ingénybevevő személyes adatainak feldolgozására az
alábbiak érdekében:
a) a fent említett kereskedelmi és marketing információkat tartalmazó Newsletter
elküldése a Szolgáltatás Igénybevevőjének hozzájárulásával;
b) az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás végrehajtása a Newsletter feliratkozásának
kezelésének területén, az ezzel kapcsolatos esetleges panaszok (nevezetesen
a szolgáltatás elektronikus úton nyújtására vonatkozó szerződés keretében) és az
elektronikusan nyújtott szolgáltatás biztonságának biztosítása a Blachprofil 2 Sp.z o.o.
törvényes érdekének részeként.
c) Megőrzési (bizonyítási) célokra, amelyek a jogos érdek érvényesítéséhez vonatkozó
információ biztosítása a jogi tények bizonyításának, esetleges megállapításának,
kivizsgálásának vagy a követelésekkel szembeni védelem szükségessége esetén;
d) analitikai és statisztikai célokra - a termékek és szolgáltatások jobb kiválasztása
a Kezelő ügyfelei igényeihez, termékeink általános optimalizálása, szolgáltatási
folyamatok optimalizálása, ügyfelekkel kapcsolatos ismeretek kiépítése, amely egy
jogos érdek érvényesítése;
e) a jogok és a panaszok végrehajtásának céljából, adatok frissítése, feliratkozottak
adatbázisa fenntartása érdekében, amelyek jogos érdekeink érvényesítését szolgálják.
3. A személyes adatokat a Newsletter szolgáltatás nyújtásához biztosított e-mail cím alapján
dolgozzák fel.

4. A személyes adatokat a Szolgáltató a törvénynek megfelelően kezeli, és kizárólag a Newsletter
szolgáltatás megvalósításával kapcsolatos célokra (az ajánlatban elérhető termékekre és
szolgáltatásokra vonatkozó információk közlésére).
5. A személyes adatok
megvalósításához.

megadása

önkéntes,

de

szükséges

a

Newsletter

Szolgáltatás

6. A személyes adatokat a Newsletter szolgáltatás fogadásához való hozzájárulás visszavonásáig
tárolják, és ezen időszak elteltével, az adminisztrátor indokolt érdeke alapján (pl.
követelésekkel szembeni védelem).
7. A Szolgáltatás Kezelője biztosítja azoknak a személyeknek, akiknek a személyes adatait
feldolgozzák, a törvény szerinti jogok gyakorlását, ideértve a saját személyes adataikhoz való
hozzáférést, azok helyesbítésének, megváltoztatásának, törlésének vagy átvitelének jogát,
azonkívül a személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérési jogát valamint kifogás
emelési jogot az ilyen feldolgozás ellen a vonatkozó rendeletekben meghatározott feltételek
alapján. Minden személynek, akinek az adatait feldolgozzák, joga van panaszt benyújtani
a Személyes Adatvédelmi Hivatal Elnökéhez.
8. A Résztvevők személyes adatait a Szolgáltatás Kezelője védi az illetéktelen személyek
számára történő átadása ellen, valamint a megadott adatok és információk nyilvánosságra
hozatalának, elvesztésének vagy jogosulatlan módosításának egyéb eseteitől megfelelő
műszaki biztonsági és szervezeti intézkedések alkalmazásával.
9. A Newsletter szolgáltatás nyújtása során bejelentett személyes adatok feldolgozásával
kapcsolatos, a Szabályzatban nem szabályozott ügyekben az Adatvédelmi Szabályzat
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek szövege a www.bp2.eu weboldalon
elérhető.

§7
Panaszok
1. A Newsletter szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a pkudzia@bp2.pl e-mail címre, vagy
hagyományos levélben, az Kezelő címére kell benyújtani.
2. A szolgáltatással kapcsolatos panasz helyes benyújtása érdekében a Szolgáltatás
Ingénybevevőnek legalább a következő személyes adatokat kell megadnia: utónév,
vezetéknév, levelezési cím (ha a panaszra írásbeli választ szeretne kapni) vagy e-mail cím
(ha a panaszra választ e-mailben szeretne kapni), valamint a Newsletter szolgáltatás
szabálytalanságainak leírását és a panasz megoldásával kapcsolatos elvárásokat.
3. A Szolgáltató a panaszt a kézhezvételétől számított 14 napon belül megvizsgálja.
§8
Záró rendelkezések

1. A Newsletter -ben szereplő tartalom szerzői joga a Blachprofil 2 Sp. z o.o. -t illeti és a szerzői
jogról és a szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény rendelkezései alapján
védelemben részesül.
2. A Szabályzat hatályos 2020 július 30-tól
3. A hatályos Szabályzat a Szolgáltatás Igénybevevő részére elérhető a www.bp2.eu internetes
címen.

4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szabályzatban bekövetkezett minden változásról tájékoztatja
a Szolgáltatás Igénybevevőt a Szabályzat egységes szövegének a www.bp2.eu weboldalon
történő elhelyezésével.
5. Blachprofil 2 Sp. z o.o. jogosult megváltoztatni a Szabályzat rendelkezéseit, vagy újat
bevezetni. A Szolgáltatás Igénybevevőt az általa megadott e-mail címére küldött üzenettel
értesítik a Szabályzat rendelkezéseinek megváltozásáról vagy új Szabályzat bevezetéséről.
6. Az új Szabályzat vagy a meglévő rendelkezéseinek módosítása a Szolgáltatás Igénybevevő
tájékoztatásától számított 14 napon belül hatályba lép. Ha a Szolgáltató nem fogadja el
a Szabályzat változásait vagy az új Szabályzatot, akkor joga van a jelen Szabályzat
szövegében előírt módon felmondani a Newsletter Küldési Szerződést.

7. A rendeletekből származó minden jogviszonyra a lengyel jogot kell alkalmazni.
8. Az e rendeletekben nem szabályozott kérdésekben különösen alkalmazandók a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április
27.) a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása során történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) rendeletének rendelkezései, az elektronikus szolgáltatások
nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény és más alkalmazandó jogi rendelkezések.

