Regulamin Newslettera
wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2013, poz. 1036) przez „Splot Artystyczny” Warsztaty i Pracownia
Magdalena Libucha-Zdrojewska z siedzibą w Warszawie (03-919) przy ul. Alfreda Nobla 37

1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez „Splot Artystyczny” Warsztaty
i Pracownia Magdalena Libucha-Zdrojewska z siedzibą w Warszawie (03-919) przy ul. Alfreda
Nobla 37 (dalej: „Magdalena Libucha-Zdrojewska”) na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Przed skorzystaniem z usługi Newslettera należy zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.
2. Do korzystania z usługi niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem
do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta
elektroniczna.
3. Newsletter jest usługą polegającą na bezterminowym i nieodpłatnym informowaniu
usługobiorców korzystających z Newslettera (zwanych dalej „Użytkownikami”)
o oferowanych usługach, promocjach i konkursach organizowanych przez Magdalenę
Libuchę-Zdrojewską oraz Splot Artystyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-654) przy ul.
Śniadeckich 17, poprzez okresowe wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
w postaci wiadomości e-mail.
4. Skorzystać z usługi bezpłatnego Newslettera można poprzez zarejestrowanie się
do przygotowanej w tym celu bazy adresowej. Polega to na wpisaniu w odpowiednim
miejscu na stronie internetowej www.splotartystyczny.pl swojego adresu e-mail
i aktywowanie przycisku „Zapisz się”.
5. Zarejestrowanie się w bazie adresowej, celem skorzystania z usługi Newslettera, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania
bezpłatnego Newslettera oraz akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.
6. Zarejestrowanie się w charakterze Użytkownika Newslettera oznacza wyrażenie zgody
na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2013,
poz. 1036), pochodzącej od Magdaleny Libuchy-Zdrojewskiej oraz Splotu Artystycznego Sp. z
o.o., na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.
7. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Może tego
dokonać poprzez aktywację przycisku „Wypisz się” znajdującego się w dolnej części każdego
z przesyłanych e-maili.
8. Usunięcie adresu e-mail Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo
i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.
9. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Libucha-Zdrojewska zamieszkała
w Warszawie (03-919) przy ul. Alfreda Nobla 37 (kontakt e-mail: biuro@splotartystyczny.pl).
Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu świadczenia usług bezpłatnego Newslettera
i nikt, poza administratorem danych oraz podmiotów świadczących usługi serwisowe,
o których mowa w pkt 12 niniejszego Regulaminu, nie ma prawa do ich wglądu. Każdej
zarejestrowanej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
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poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, by korzystać
z usługi Newslettera.
10. Za pośrednictwem Newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze
bezprawnym.
11. Magdalena Libucha-Zdrojewska zastrzega sobie prawo do:
a) wysyłania, za pośrednictwem Newslettera, swoich własnych oraz pochodzących od
Splotu Artystycznego Sp. z o.o. reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn.
Dz.U. 2013, poz. 1036) na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji,
b) czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów
technicznych,
c) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym momencie bez
podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu Użytkowników o zaprzestaniu
świadczenia usługi,
d) usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy Użytkownik podejmuje działania
ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.
12. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty
elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe
w zbiorze przedmiotowych adresów.
13. Magdalena Libucha-Zdrojewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego
Regulaminu. O zmianach Użytkownicy są powiadamiani z 14-dniowym wyprzedzeniem drogą
elektroniczną, poprzez wiadomości e-mail przesyłane na adresy podane przez Użytkowników
przy rejestracji. Zmiany są zamieszczane na stronie internetowej pod adresem
www.splotartystyczny.pl i wchodzą w życie z podaną tam datą. W przypadku braku akceptacji
wprowadzanych zmian, Użytkownik powinien wyrejestrować się z Newslettera. Jeśli
Użytkownik nie wyrejestrował się z Newslettera w związku ze zmianami wprowadzanymi
w niniejszym Regulaminie, uznaje się, iż wyraził zgodę na te zmiany.
14. Wszelkie reklamacje związane z usługą Newslettera należy zgłaszać do Magdaleny LibuchyZdrojewskiej na adres e-mail: biuro@splotartystyczny.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno
zawierać opis sytuacji, która ma być rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego
rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez
Magdalenę Libuchę-Zdrojewską. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą przesyłane na adresy
e-mail, z których wysłano zgłoszenie.
15. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej pod adresem
www.splotartystyczny.pl.
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