PODMIENKY SLUŽBY NEWSLETTER
BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.

§1
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto podmienky služby Newsletter, ďalej len „Podmienky“ stanovujú pravidlá
poskytovania služby zasielania marketingového obsahu elektronickou cestou (ďalej len
„služba Newsletter“) zo strany poskytovateľa služby.
2. Tieto podmienky sa ustanovujú podľa čl. 8 ods. 1 bod 1 zákona z 18. júla 2002
o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
3. Poskytovateľom služby je spoločnosť Blachprofil 2 Sp. z o.o. so sídlom v Krakove, ul.
Nadwiślańska 11/139, 30-527 Krakov, zapísaná do obchodného registra Národného
súdneho registra vedeného pod číslom KRS: 00000369912, ktorej spisy sú vedené
Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, 11. Obchodné oddelenie
Národného súdneho registra, DIČ: 6762431701.
4. Na využitie služby Newsletter je potrebný prístup k sieti Internet a platná e-mailová
adresa (e-mail), avšak nie je potrebné spĺňať žiadne špecifické technické požiadavky
okrem štandardného operačného systému a štandardného internetového prehliadača.

§2
Definície
ADRESA ELEKTRONICKEJ POŠTY - označenie teleinformačného systému umožňujúce
dorozumievanie sa pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie.
OSOBNÉ ÚDAJE - všetky informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo osoby,
ktorú je možné identifikovať, spracúvané poskytovateľom s cieľom riadneho poskytovania
služieb uvedených v týchto podmienkach, ako aj na štatistické ciele súvisiace
s prevádzkovaním internetovej stránky: www.bp2.eu.
NEWSLETTER - newsletter zasielaný príjemcovi poskytovateľa predstavujúci službu
poskytovanú elektronickou cestou v zmysle čl. 2 bod 4 zákona o poskytovaní služieb
elektronickou cestou.
POSKYTOVATEĽ (DODÁVATEĽ) – Blachprofil 2 Sp. z o.o. so sídlom v Krakove, ul.
Nadwiślańska 11/139, 30-527 Krakov, zapísaná do obchodného registra Národného súdneho
registra vedeného pod číslom KRS: 00000369912, ktorej spisy sú vedené Okresným súdom
pre Krakov - Śródmieście v Krakove, 11. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra,
DIČ: 6762431701.
PODMIENKY - tento dokument stanovujúci podmienky využívania služby.
TELEINFORMAČNÝ SYSTÉM - súbor navzájom spolupracujúcich informačných zariadení
a softvéru zabezpečujúci spracúvanie a uchovávanie a tiež zasielanie a preberanie údajov
prostredníctvom telekomunikačných sietí pomocou príslušnej siete koncového zariadenia
v zmysle zákona zo 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve.
PROSTRIEDKY ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE - technické riešenia, vrátane
teleinformačných zariadení a s nimi spolupracujúcich programových nástrojov, umožňujúce
individuálne dorozumievanie sa na diaľku pri použití prenosu údajov medzi teleinformačnými
systémami a najmä elektronickou poštou.

PRÍJEMCA - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva službu poskytovanú elektronickou
cestou podľa pravidiel stanovených v týchto podmienkach.
§3
Predmet služby
1. Služba Newsletter spočíva v zasielaní správ zo strany poskytovateľa služby na adresu
elektronickej pošty (e-mail) uvedenú zákazníkom, zahŕňajúcich informácie o ponuke
(vrátane
zliav
a
špeciálnych
akcií)
poskytovateľa
dostupnej
na doméne www.bp2.eu, a tiež novinkách súvisiacich s produktmi ponúkanými
spoločnosťou Blachprofil 2 Sp. z o.o.
2. Príjemca uzavretím zmluvy o poskytovaní služby Newsletter s poskytovateľom služby
sprístupní svoju adresu elektronickej pošty (e-mail) uvedenú v registračnom formulári na
účely zasielania správ, ktoré sa uvádzajú v ustanoveniach vyššie.

§4
Podmienky používania
1. Služba Newsletter je bezplatná.
2. Službu Newsletter môže využívať každá
v doméne www.bp2.eu v časti Newsletter:

osoba, ktorá

na

internetovej

stránke

a) uvedie svoju e-mailovú adresu,
b) vyberie jedno spomedzi uvedených polí: 1) som pokrývač; 2) som distribútor; 3)
som individuálny zákazník,
c) poskytne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely,
d) klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa k odberu newslettera“.
3. Kliknutie na tlačidlo, ktoré sa uvádza v § 4 ods. 2 bod d bude mať za následok:
a) akceptovanie ustanovení týchto podmienok,
b) zaslanie uvedenej e-mailovej adresy poskytovateľovi služby,
c) spustenie poskytovania služby Newsletter.
4. Zákazník využívajúci službu Newsletter je povinný zabrániť doručovaniu obsahu
protiprávneho charakteru, najmä v rozsahu poskytovania údajov cudzích osôb bez
súhlasu oprávnených osôb.
5. Jednotlivé správy zasielané v rámci služby Newsletter sú dielom v zmysle autorského
práva a podliehajú ochrane stanovenej v právnych predpisoch. Akékoľvek kopírovanie,
upravovanie a využívanie spôsobom, ktorý nie je v súlade s určením alebo bez súhlasu
Operátora služby môže predstavovať narušenie právnych predpisov.

§5
Doba trvania služby
1. Zmluva o využívaní služby Newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Príjemca má právo vypovedať zmluvu o využívaní služby Newsletter. Vypovedanie zmluvy
nastane s okamžitou platnosťou.

3. Osoba využívajúca službu Newsletter vypovedá zmluvu o využívaní tejto služby formou
vyhlásenia v tejto záležitosti zaslaného na e-mailovú adresu pkudzia@bp2.pl alebo
tradičnou poštou na adresu poskytovateľa služby uvedenú v § 1 podmienok.
4. Operátor služby môže prerušiť alebo ukončiť poskytovanie služby
po predošlom informovaní klientov na nimi uvedené e-mailové adresy.

Newsletter

5. Poskytovateľ služby má právo na odstránenie nesprávnej alebo neexistujúcej e-mailovej
adresy uvedenej zákazníkom.
§6
Osobné údaje
1. Poskytovateľ služby je správcom osobných údajov spracúvaných na účely poskytovania
služby Newsletter.
2. Blachprofil 2 Sp. z o.o. na základe nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – ďalej len „GDPR” a v súvislosti so
zákonom o poskytovaní služieb elektronickou cestou je ako správca osobných údajov
oprávnený spracúvať osobné údaje príjemcu s cieľom:
a) zasielania
Newslettera
obsahujúceho
vyššie
a marketingové informácie so súhlasom príjemcu;

uvedené

obchodné

b) realizácie služby poskytovanej elektronickou cestou v rozsahu zasielania
Newslettera, možných reklamácií (t.j. v rámci zmluvy o poskytovaní služieb
elektronickou cestou) a zaistenia bezpečnosti využívania služby poskytovanej
elektronickou cestou v rámci opodstatneného záujmu Blachprofil 2 Sp. z o.o.
c) na archívne (dôkazové) účely, ktoré súvisia s právne opodstatneným záujmom
týkajúcim sa zabezpečenia informácií pre prípad právnej potreby vykázania
faktov, eventuálne stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov;
d) na analytické a štatistické účely - lepší výber produktov a služieb pre potreby
zákazníkov poskytovateľa, všeobecnej optimalizácie našich produktov,
optimalizácie procesov obsluhy, vytvárania databázy o zákazníkoch, v rámci
právne opodstatneného záujmu;
e) na účely realizácie práv a reklamácií, aktuálnych údajov, vedenia databázy
odberateľov v rámci nášho opodstatneného záujmu.
3. Osobné údaje sa spracúvajú na základe uvedenia adresy elektronickej pošty na účely
realizácie služby Newsletter.
4. Osobné údaje spracúva poskytovateľ služby v súlade s právnymi predpismi a výlučne na
účely
súvisiace
s
realizáciou
služby
Newsletter
(informovanie
o produktoch a službách dostupných v ponuke).
5. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vykonávanie služby
Newsletter.
6. Osobné údaje sa spracúvajú do momentu odvolania súhlasu na odoberanie Newslettera
a po tomto čase na základe opodstatneného záujmu správcu (napr. obhajoba právnych
nárokov).
7. Operátor služby zaistí osobám, ktorých osobné údaje spracúva, oprávnenia vyplývajúce
z právnych predpisov vrátane práva na prístup k vlastným osobným údajom, ich
odstránenie, zmenu, vymazanie alebo ich prenos a okrem toho právo žiadať obmedzenie
spracúvania osobných údajov a vznesenia námietky proti takémuto spracúvaniu podľa

pravidiel stanovených príslušnými predpismi. Každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú,
má právo podať sťažnosť riaditeľovi úradu pre ochranu osobných údajov.
8. Osobné údaje týkajúce sa účastníkov sú chránené poskytovateľom služby pred ich
sprístupnením neoprávneným osobám a inými prípadmi ich zverejnenia alebo straty alebo
neoprávnenou modifikáciou uvedených údajov a informácií použitím príslušných
technických a organizačných nástrojov.
9. Vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nahlásených počas poskytovania
služby Newsletter neupravených týmito podmienkami sa uplatňujú príslušné predpisy
pravidiel ochrany osobných údajov, ktorých znenie je dostupné na stránke www.bp2.eu.

§7
Reklamácie
1. Reklamácie týkajúce sa služby Newsletter je potrebné zasielať na e-mailovú adresu
pkudzia@bp2.pl alebo tradičnou poštou na adresu poskytovateľa.
2. Príjemca je povinný za účelom riadneho podania reklamácie týkajúcej sa služby uviesť
minimálne nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu
(v prípade, ak chce dostať odpoveď v písomnej forme) alebo adresu elektronickej pošty
(v prípade, ak chce dostať odpoveď na reklamáciu mailovou cestou) a tiež popis, v čom
spočívali nedostatky v službe Newsletter a aké sú očakávania vo veci vybavenia
reklamácie.
3. Poskytovateľ posúdi reklamáciu do 14 dní odo dňa jej prijatia.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Autorské práva k obsahu uvedenému v Newsletteri patria spoločnosti Blachprofil 2
Sp. z o. o. a podliehajú ochrane podľa predpisov zákona zo 4. februára 1994 o autorských
právach a s nimi súvisiacich právach.

2. Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 30. júla 2020.
3. Aktuálne podmienky sú pre príjemcu dostupné na internetovej stránke: www.bp2.eu.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať príjemcu o všetkých zmenách uskutočnených
v podmienkach umiestnením jednotného textu podmienok na internetovej stránke:
www.bp2.eu.

5. Blachprofil 2 Sp. z o.o. má právo na zmenu ustanovení podmienok alebo zavedenie
nových. Príjemca bude informovaný o zmene ustanovení podmienok alebo zavedení
nových podmienok prostredníctvom správy zaslanej príjemcovi na adresu elektronickej
pošty.

6. Nové podmienky alebo zmeny ustanovení nadobúdajú platnosť po uplynutí 14 dní
od dátumu informovania príjemcu. V prípade, ak príjemca nesúhlasí so zavedenými
zmenami v podmienkach alebo s novým znením podmienok, má právo rozviazať zmluvu
o zasielaní Newslettera spôsobom uvedeným v znení týchto podmienok.

7. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z Podmienok je poľské právo.
8. Vo veciach neupravených týmito podmienkami sa uplatňujú najmä predpisy Občianskeho
zákonníka, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných

údajov) zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou a iných
platných právnych predpisov.

