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§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa
zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej
dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
2. Operatorem Usługi jest wZdrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Warszawie, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc.
Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, posiadającą
NIP 5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców,
KRS 0000953569.
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
Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających
informacje edukacyjne i promocyjne, w szczególności informacje nt. wydarzeń i
projektów mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników sektora ochrony
zdrowia w odniesieniu do przepisów RODO i cyberbezpieczeństwa, w tym na wysyłkę
materiałów
konferencyjnych
dot.
konferencji
wskazanej
na
stronie http://www.rodowzdrowiu.pl/ przez administratora danych osobowych
/usługodawcę/ organizatora konferencji wZdrowiu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (Żelazna 59/1405, 00-848 Warszawa).
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem
Usługi, udostępnia swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail),
stanowisko oraz podmiot reprezentowany, podany w formularzu Newslettera, w celu
otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje z chwilą zawarcia umowy o
korzystanie z usługi Newsletter.

§ 3. [WARUNKI KORZYSTANIA]
1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w
domenie www.rodowzdrowiu.pl lub innej domenie umożliwiającej zapisanie na

Newsletter, w formularzu zapisu udostępni swoje imię i nazwisko, adres e-mail,
podmiot reprezentowany oraz stanowisko, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”.
Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanych danych osobowych
do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
3. Użytkownik 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. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.
Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi
poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e- mail:
biuro@rodowzdrowiu.pl, pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu §
1 Regulaminu.
4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po
uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu
e-mail podanego przez Użytkownika.
§ 5. [DANE OSOBOWE]
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia
usługi Newsletter stosuje się postanowienia Polityki Prywatności, która stanowi załącznik nr
1 do Regulaminu.

§ 6. [REKLAMACJE]
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy
biuro@rodowzdrowiu.pl lub pocztą tradycyjną 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.

§ 7. [ZMIANA REGULAMINU]

1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie
wcześniej jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu
poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony
Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi w
przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Użytkownik jest powiadamiany
każdorazowo o zmianie Regulaminu na podany przez niego w formularzu Newslettera
adres elektroniczny.
2. Zmiany Regulaminu o charakterze technicznym lub redakcyjnym nie stanowią zmiany
Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 („RODO”), poniżej przekazujemy informacje o
przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych.
ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wZdrowiu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa,
gm. Wola, miejsc. Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta
Warszawa, posiadającą NIP 5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000953569 (dalej: Administrator Danych).
2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez adres
biuro@rodowzdrowiu.pl lub pod numerem telefonu: +48 690 875 075.

e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych, na podstawie
zgody wyrażonej przez Panią /Pana w związku z wolą dołączenia do Newslettera
RODO w zdrowiu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwi dołączenie
do Newslettera RODO w zdrowiu i przekazywanie wiadomości zawierających
informacje edukacyjne i promocyjne, w szczególności informacje nt. wydarzeń i
projektów mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników sektora ochrony
zdrowia w odniesieniu do przepisów RODO i cyberbezpieczeństwa, w tym wysyłkę
materiałów
konferencyjnych
dot.
konferencji
wskazanej
na
stronie http://www.rodowzdrowiu.pl/ przez administratora danych osobowych
/usługodawcę/ organizatora konferencji wZdrowiu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (Żelazna 59/1405, 00-848 Warszawa).
5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwę piastowanego stanowiska oraz
podmiot reprezentowany.
6. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na okres realizacji usługi, do momentu
cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera. Później Administrator może je
przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi zostały
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i
podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Państwa dane nie będą podlegały procesom polegającym na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

