REGULAMIN NEWSLETTERA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW.KAMAZPOLSKA.PL
obowiązujący od dnia 21 lipca 2017 r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera świadczonej za
pośrednictwem serwisu internetowego www.kamazpolska.pl.2. Usługa jest realizowana przez
Autobagi Polska sp. z o. o. z siedzibą w Libertowie, ul. Góra Libertowska 27, 30-433 Libertów,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział
XII Gospodarczy KRS w Krakowie pod nr 0000358660, o kapitale zakładowym 25.000,00 zł, REGON:
142383092, NIP: 1132800011 - wyłącznego przedstawiciela marki KAMAZ w Polsce.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez
użytkownika przesyłana jest informacja zwana dalej „Newsletterem”. Usługa świadczona jest
nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
3. Newsletter zawiera aktualne informacje o ofercie handlowej marki Kamaz oraz o wydarzeniach
związanych z bieżącą działalnością przedstawicielstwa marki Kamaz w Polsce.
4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej (e-mail).
5. Zamówienie Newslettera następuje poprzez podanie przez użytkownika adresu poczty
elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej
www.kamazpolska.pl, oraz kliknięcie przycisku zapisz się, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
akceptacją niniejszego Regulaminu. Zamówienie Newslettera stanowi również zgodę na
przetwarzanie podanych danych.
6. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej
użytkownia do listy mailingowej Newslettera.
7. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z
Newslettera jest Autobagi Polska sp. z o. o., która przetwarza uzyskane dane osobowe zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Administrator Danych Osobowych przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych
osobowych odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zbiór danych Użytkowników
Serwisu zgłoszony został Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane przez Użytkowników dane Operator umieszcza w bazie danych osobowych i przetwarza
je w celu realizacji usług świadczonych w ramach Regulaminu
Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom, ani innym podmiotom
gospodarczym bez zgody Użytkownika.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub
uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o
celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, zmiany wskazanego uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na
który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter”
umieszczony w stopce każdego Newslettera
9. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi Newsletter można składać korespondencyjnie, drogą
elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu poniższych danych teleadresowych: Autobagi Polska Sp. z
o.o., ul., Góra Libertowska 27, e-mail: biuro@kamazpolska.pl, 30-444 Libertów k/Krakowa, tel. 12-30760-70

