REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług newslettera przez - Weir Minerals
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, , ul. Ignacego Domeyki 2, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102676, NIP:6772187852,
REGON: 356510969.
2. Świadczenie usługi określonej niniejszym Regulaminem następuje w ramach działalności
promocyjnej i marketingowej Usługodawcy.
§2
Słowniczek
Przez pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług newslettera przez
Usługodawcę.
2. Newsletter - oznacza biuletyn internetowy przesyłany za zgodą użytkownika przez
Usługodawcę bezpłatnie na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej („email”) zawierający informacje handlowe

i

inne,
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wizualizacyjnymi Usługodawcy.
3. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi newslettera wysyłanego przez
Usługodawcę w wyniku przesłania wypełnionego Formularza na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
4. Usługodawca - Weir Minerals Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, , ul. Ignacego
Domeyki 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000102676, NIP:6772187852, REGON: 356510969.
5. Formularz - oznacza stronę w sieci Internet, która umożliwia Usługobiorcy przekazanie
Usługodawcy adresu poczty elektronicznej, na który będą przesyłane informacje w
formie bezpłatnych Newsletterów.
6. Usługa newslettera– oznacza bezpłatną usługę świadczoną za pośrednictwem poczty
elektronicznej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z
właściwymi przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

§3
Zamówienie usługi
1. W celu zamówienia usługi newslettera Usługobiorca powinien wypełnić Formularz.
Wypełnienie Formularza odbywa się w następujący sposób:
1) Umieszczenie w nim adresu poczty elektronicznej, na który ma być świadczona
usługa newslettera,
2) Złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie stosownego pola, dotyczącego:
a. przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Usługobiorcę postanowień
Regulaminu,
b. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez administratora zbioru Weir Minerals
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie danych osobowych zawartych w
Formularzu w celu określonym odrębną klauzulą,
3) Przesłanie go drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez aktywację
odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu,
4) Odebranie wiadomości przesłanej przez Usługodawcę pocztą elektroniczną
(wygenerowanej automatycznie) zawierającej hiperłącze oraz kliknięcie na to
hiperłącze.
2. Z chwilą kliknięcia na hiperłącze, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu,
Usługobiorca zostaje zapisany na listę mailingową i rozpoczyna się świadczenie usługi
newslettera, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi
newslettera.
3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy dotyczących świadczenia usługi
newslettera jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od ich pochodzenia i
miejsca publikacji nie kreują zobowiązań po stronie Usługodawcy.
§4
Zagrożenia
Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi newslettera nie wiąże się dla niego ze
szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą
elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci
teleinformatycznej.
§5
Wykonywanie usługi
1. Usługodawca kieruje korespondencję do Usługobiorcy związaną ze świadczeniem
usługi newlettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w Formularzu.

2. Korzystanie z usługi newslettera jest uzależnione od posiadania przez Usługobiorcę
właściwie skonfigurowanego i czynnego konta poczty elektronicznej, a także
komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, podłączonego do sieci
Internet.
3. Usługodawca może przesyłać na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 powyżej
wszelkie informacje handlowe i inne pochodzące zarówno od Usługodawcy jak i innych
podmiotów. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie zarówno
informacji handlowych jak również innych informacji, w szczególności w tym celu
udostępnia identyfikujący go adres poczty elektronicznej.
4. Każdy Newsletter zawiera:
1) Informację o nadawcy,
2) Treść,
3) Informację o sposobie rezygnacji z usługi.
5. Informacje mające charakter handlowy są wyraźnie wyodrębnione i oznaczane w
sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.
§6
Zakończenie świadczenia usługi newslettera
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z świadczenia usług newslettera w
ogóle lub w stosunku do określonych Usługobiorców.
2. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zawiadomi
wszystkich Usługobiorców, co do których rezygnuje ze świadczenia usług o
zakończeniu jej świadczenia w drodze listu wysłanego na adres poczty elektronicznej, o
której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
3. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z usług newslettera.
4. Rezygnacja, o której mowa w ust. 3 powyżej, odbywa się poprzez:
1) Umieszczenie adresu poczty elektronicznej w Formularzu, na który była
świadczona usługa newslettera,
2) Przesłanie Formularza drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez aktywację
odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu,
3) Odebranie wiadomości przesłanej przez Usługodawcę pocztą elektroniczną
(wygenerowanej automatycznie) zawierającej hiperłącze oraz kliknięcie na to
hiperłącze.
5. Z chwilą kliknięcia na hiperłącze, o którym mowa w ust 4 powyżej, Usługodawca
zaprzestaje świadczenia usługi newslettera.
§7

Postępowanie reklamacyjne
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących
świadczenia usługi newslettera.
2. Reklamacja złożona na zasadach określonych w Regulaminie rozpatrywana jest przez
Usługodawcę.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
2) Przedmiot,
3) Uzasadnienie,
4) Propozycję rozwiązania zaistniałej sytuacji.
4. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: […].
5. Reklamację należy wnieść w terminie 7 dni począwszy od dnia, w którym zaistniało
zdarzenie będące podstawą reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane przez Usługodawcę.
6. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wyniku postępowania reklamacyjnego w
formie listu przesłanego na adres poczty elektronicznej podanego w reklamacji.
§8
Zmiana Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej […].
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie
po upływie tygodnia od opublikowania ich na stronie internetowej […].
3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu
jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

