Regulamin korzystania z usługi Newsletter Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
§1
1. Niniejszy regulamin korzystania z usługi Newsletter, zwanym dalej
„Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Zakład Narodowy
im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław,
zarejestrowanym: Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki
zdrowotnej KRS: 0000090878, NIP: 897-10-82-476, zwanym dalej “ZNiO”.
2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez ZNiO na podany przez
użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających
informacje o bieżącej działalności ZNiO, które są związane z działalnością
statutową ZNiO.
3. Newsletter funkcjonuje w oparciu o usługę FreshMail (http://freshmail.pl) i
aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
§2
1. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z ZNiO,
udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu
otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która:
a)
na
jednej
z
wybranych
stron:
www.ossolineum.pl
www.muzeumpanatadeusza.pl oraz www.wydawnictwo.ossolineum.pl w części
dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi
przyciskiem „Zapisz”.
b) przekaże pracownikom ZNiO swój adres e-mail na formularzu zgłoszenia chęci
otrzymywania Newslettera, dostępnych w siedzibie i oddziałach ZNiO.
Kliknięcie wskazanego przycisku lub wypełnienie formularza, powoduje
pozyskanie podanego adresu e-mail przez ZNiO, jednak nie powoduje jeszcze
zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
3. Następnie ZNiO na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści
będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki informacyjnej. Przesłany e-mail
stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link
znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki

Informacyjnej
i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez ZNiO, co jest
równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
4. Akceptacja maila aktywacyjnego jest równoznaczna z udzieleniem zgody na:

a)

otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-

mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez ZNiO;
b) przetwarzanie danych osobowych użytkownika w rozumieniu RODO oraz ustawy
z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) w
celach marketingowych przez ZNiO i oświadczenie, iż podanie przez użytkownika
danych osobowych jest dobrowolne oraz że został on poinformowany o prawie
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia.
§3
ZNiO informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz.U. 2017,poz.880).
§4
1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas
nieokreślony.
2.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
możliwość ich poprawiania.
3. W celu poprawienia i zmiany zarejestrowanego adresu mailowego konieczne
jest usunięcie przez Użytkownika dotychczasowych danych adresowych (W celu
edycji danych adresowych kliknij link zawarty w stopce e-maila każdego z
przesyłanych Newsletterów).
4. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.
Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
5. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej
usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy
newsletter@ossolineum.pl pocztą na adres ZNiO podany w §1 ust. 1
Regulaminu lub osobiście w pod adresem wskazanym w §1 ust. 1 Regulaminu.
6. W razie utraty dostępu do skrzynki adresowej, zarejestrowanej przez
Użytkownika usunięcie jego adresu z bazy możliwe będzie po bezpośrednim
kontakcie z administratorem newslettera newsletter@ossolineum.pl który po
sprawdzeniu czy deklarowany do usunięcia adres nie należy do innego
użytkownika (przez 3-krotne wysłanie maila o próbie usunięcia) usunie trwale
adres z bazy.
§5
1. Wszelkie uwagi dotyczące Newslettera proszę przesyłać na adres mailowy

newsletter@ossolineum.pl , pocztą bezpośrednio na adres ZNiO podany w §1
ust. 1 Regulaminu lub osobiście w siedzibie ZNiO.
2. ZNiO odpowie na uwagi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania.
3. Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych związane z funkcjonowaniem
Newslettera proszę kierować na adres mailowy: iodo@ossolineum.pl.
4. Dokonując zgłoszenia, należy podać dane pozwalające na przesłanie przez
ZNiO informacji zwrotnych oraz w miarę szczegółowo opisać zauważone
nieprawidłowości w działaniu Usługi.

§6
1. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w
szczególności w korespondencji z ZNiO lub w formularzu rejestracyjnym, treści o
charakterze bezprawnym.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu
umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża
niniejszym zgodę.

