Regulamin Newslettera

Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez ARS-EXPO Andrzej Nowacki na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z
usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
§1
Zasady świadczenia usługi Newslettera
1.
2.
3.

Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez ARS-EXPO
Andrzej Nowacki (zwanym dalej „Usługodawca”).
Usługa Newsletter polega na informowaniu przez Usługodawcę za pomocą poczty
elektronicznej o wydarzeniach i faktach związanych z jego działalnością.
Osoby, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi Newslettera, wyrażają zgodę na
otrzymywanie za jej pośrednictwem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym ofert
dedykowanych.
§2
Wymagania

1.

2.

Dla korzystania z usługi Newslettera wymagany jest komputer bądź urządzenie
mobilne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i
prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
Usługa świadczona jest na rzecz użytkowników Internetu, którzy prawidłowo podali
na stronach www.arsexpo.com.pl posiadany przez nich adres poczty elektronicznej
(zwanych dalej „Użytkownikami”).

§3
Zaprzestanie świadczenia usługi Newslettera
1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera.
Usługę tę można anulować klikając na link "rezygnuję" znajdujący się w stopce
każdego Newslettera.
2. Usługodawca ma prawo do czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie
to niezbędne ze względów technicznych (np. naprawa systemu), a także do
całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim

powiadomieniu Użytkowników.
3. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera na rzecz
konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy dopuszcza się on działań
naruszających przepisy prawa bądź postanowienia niniejszy Regulamin.

§4
Reklamacje
1.
2.

2.

Reklamacja dotycząca świadczenia usługi Newslettera powinna być składana drogą
poczty elektronicznej na adres office@arsexpo.com.pl.
Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, w tym adres e-mail zgłoszony do
wykonywania usługi, opisanie sytuacji będącej przyczyną reklamacji oraz wskazanie
oczekiwanego sposobu jej rozwiązania.
Reklamacja jest rozstrzygana w terminie 7 dni roboczych.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

Podane przez użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności Usługodawcy
dostępną na stronach www.arsexpo.com.pl.
Każdy Użytkownik ma prawo żądania udostępnienia jego danych osobowych, ich
zmiany lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z
usługi Newslettera.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej
Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie
internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu
zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.

