Regulamin newslettera

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszyregulaminokreślazasadyprowadzeniausługinewsletteraorazpostępowania
z
danymi osobowymi, przekazywanymi na potrzeby wysyłki newslettera.
2. Usługa newslettera prowadzona jest przez przedmiot świadczący usługi drogą
elektroniczną rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1219) – Fundację Swim For a Dream z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m.33 wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000486692.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§2
Definicje
1. Fundacja - Fundacja Swim For a Dream z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70
m.33, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486692.
2. Subskrybent – osoba fizyczna, która udostępnia swój adres e-mail poprzez formularz
dostępny na stronie www.swimforadream.com oraz www.sfad.pl , w celu
otrzymywania wiadomości od Fundacji.
3. Strona – www.swimforadream.com oraz www.sfad.pl.

§3
Newsletter
1. Usługa newslettera polega na przekazywaniu Subskrybentowi wiadomości mailowych
o bieżących wydarzeniach z życia Fundacji, organizowanych zbiórkach, realizowanych
projektach, itp., w tym informacji handlowych.
2. Usługa newslettera aktywowana jest z chwilą podania przez subskrybenta swojego
adresu e-mail poprzez formularz dostępny na stronie. Podany adres e-mail musi należeć
do subskrybenta.

3. Korzystanie z usługi newslettera jest bezpłatne i bezterminowe.
4. Subskrybent może w każdym momencie zrezygnować z usługi newslettera. W celu
rezygnacji z usługi należy kliknąć w link znajdujący się w stopce wiadomości, co
spowoduje usunięcie adresu e-mail z bazy subskrybentów.
5. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie czynnego oraz
prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. Fundacja informuje, że poszczególne newslettery stanowią utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
2016 r., poz.666).
7. Fundacja zastrzega sobie prawo do:
a. usunięcia z bazy subskrybentów adresów e-mail nieprawdziwych lub nienależących do
osób, które je przekazały.
b. czasowego wyłączenia usługi newslettera z powodów technicznych,
c. zaprzestania świadczenia usługi newslettera, bez podania przyczyny.

§4
Dane osobowe
1. Fundacja jest Administratorem Danych Osobowych.
2. Fundacja przetwarza dane osobowe Subskrybentów w celu świadczenia usług
newslettera to znaczy dla celów przekazywania subskrybentom wiadomości
marketingowych, w tym wiadomości handlowych.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania
przez Subskrybenta z usługi newslettera.
4. Fundacja nie przekazuje danych przekazanych poprzez formularz osobom trzecim i
podmiotom trzecim.

