REGULAMIN NIEODPŁATNEGO OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA KRONOPOL sp. z o.o.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kronopol sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, adres: ul. Serbska 56, 68200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 65-950 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 8, pod numerem KRS 0000052023, NIP 928-00-12-700, REGON 970327738,
kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł., z adresem internetowym www.kronopol.pl przedstawia
regulamin nieodpłatnego otrzymywania informacji w postaci newslettera Kronopol sp. z o.o. zwany
dalej w skrócie „Regulaminem”:
1.

Usługa nieodpłatnego dostarczania newslettera drogą elektroniczną świadczona jest przez
Kronopol sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem zawarcia umowy o nieodpłatne otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną
jest wyrażenie zgody przez osobę zainteresowaną (zwaną dalej „Usługobiorcą”).
3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi należy zapoznać się treścią niniejszego
Regulaminu.
4. Warunkiem świadczenia usługi dostarczania Usługobiorcy newslettera jest posiadanie przez
Usługobiorcę komputera z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej oraz czynnej i
prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej Spełnienie powyższych wymagań
technicznych leży po stronie Usługobiorcy.
5. Newsletter jest
nieodpłatną usługą, polegającą na informowaniu
Usługobiorcy o
wydarzeniach, nowościach i kolekcjach produktów Kronopol sp. z o.o., poprzez wysyłanie
do Usługobiorcy z dowolną częstotliwością i w dowolnej porze wybranych przez
Usługodawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu (newsa) elektronicznego.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania Usługodawcy treści o charakterze
bezprawnym.
7. Wyrażenie zgody przez Usługobiorcę na nieodpłatne otrzymywanie
newslettera
Kronopol sp. z o.o. jest zarejestrowanie się w Bazie Usługodawcy.
8. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej
osobom trzecim.
9. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi dostarczania
bezpłatnego newslettera Kronopol sp. z o.o.
10. Subskrypcję można anulować klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z
przesłanych listów elektronicznych.
11. Usunięcie konta pocztowego Usługobiorcy z bazy adresowej Usługodawcy następuje
automatycznie i natychmiastowo z chwilą dokonania czynności, o której mowa w ust.10 i
sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
12. Kronopol zastrzega sobie prawo do:
a.
wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z
2002 r.) na konto e-mail Usługobiorcy;
b.
czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów
technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu);
c.

zmian w Regulaminie bez konieczności informowania Usługobiorcy;

d.
całkowitego zaprzestania świadczenia usługi nieodpłatnego dostarczania newslettera bez
podania przyczyny po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy przesyłając je pod wskazany przez
Usługobiorcę adres elektroniczny;
e.
usunięcia konta Usługobiorcy, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub
przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, albo podjął lub podejmuje
działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Usługobiorców.

