REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady
świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej
„usługą Newsletter” lub „Usługą”) przez Operatora Usługi.
2. Operatorem Usługi jest Fundacja „Narody w Ogniu” z siedzibą w Gołdapi, przy Pl.
Zwycięstwa 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000699656, NIP: 8471620640, REGON: 368683181.
3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz
posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne
spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego
systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
§2
Przedmiot usługi
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez
Subskrybenta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających
informacje dotyczące działalności Operatora (w tym organizowanych wydarzeń) oraz
oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie nationsonfire.org.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem
Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu
rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach
powyższych.
3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie
z usługi Newsletter.
§3
Warunki korzystania
1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
2. Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba, która na stronie internetowej w
domenie nationsonfire.org w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a
następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje
przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie
świadczenia usługi Newsletter.
3. Subskrybent korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się
od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie
podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w
rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z
przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
§4
Czas trwania usługi
1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Subskrybent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystaniu z usługi Newsletter.
Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystaniu z tej usługi
poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail
newsletter@nationsonfire.org, pocztą na adres Operatora Usługi podany w
postanowieniu § 1 Regulaminu lub poprzez kliknięcie linku dezaktywującego
zamieszczonego w każdej wiadomości wysyłanej przez Operatora w związku ze
świadczeniem tej usługi.
4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Operatora
Usługi od Subskrybenta skutkować będzie usunięciem danych (w postaci adresu email) z listy subskrybentów Newslettera, co równoznaczne jest z rezygnacją z
subskrypcji.
5. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter w
dowolnym momencie bez podania przyczyny.
6. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu email podanego przez Klienta.
§5
Dane osobowe
1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych (dalej jako Administrator)
przetwarzanych w celu realizacji usługi Newsletter.
2. Administrator powołał koordynatora ds. przetwarzania danych osobowych,
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody poprzez wskazanie przez Subskrybenta
adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter,
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
administratora tj. w związku z ewentualnym dochodzeniem / obroną roszczeń.
4. Podanie danych osobowych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne do
wykonania Usługi Newsletter.
5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na otrzymywanie
usługi Newsletter i przez okres niezbędny na dochodzenie ewentualnych roszczeń.
6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, które na podstawie
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe dla

których Administratorem jest Operator Usługi, (np. podmiot świadczący usługi
hostingowe utrzymujący na swoich serwerach system realizujący usługę Newslettera).
7. Każdemu Subskrybentowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej
osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zebranych w toku
świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się
odpowiednie zapisy Polityki Prywatności i/lub Polityki Przetwarzania Danych
Osobowych, których treści dostępne są na stronie www.nationsonfire.org/ochronadanych.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy
newsletter@nationsonfire.org, lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do
przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały
nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia
reklamacji.
3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

