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REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER 

z dnia 2021/05/28 

 

 

§ 1 [usługa Newsletter- informacje ogólne] 

1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter [dalej: Regulamin] określa zasady świadczenia 

usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej [dalej: usługa Newsletter] przez 

operatora usługi wskazanego w punkcie 2 poniżej.  

2. Operatorem usługi jest APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą 

w Gliwicach (44-105), przy ulicy Tarnogórskiej 251, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach pod nr KRS: 0000274779, NIP: 

6312513480, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł, reprezentowana przez 

Artura Pollaka - Prezesa Zarządu [dalej: APA]. 

3. W skład APA GROUP wchodzą APA oraz podmioty powiązane osobowo z APA- 

w tym w szczególności APA INNOVATIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  

(44-105) przy ulicy Tarnogórskiej 260, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Sądu Rejonowego w Gliwicach, pod nr KRS0000538237. [dalej: APA GROUP] 

 

 

§ 2 [przedmiot usługi] 

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez APA na podany przez odbiorcę usługi 

adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających szeroko pojęte 

informacje dotyczące świata 4.0, w tym informacje dotyczące wydarzeń związanych 

z promocją produktów oferowanych przez APA. 

2. Użytkownik poprzez zawarcie z APA umowy o świadczenie usługi Newsletter 

udostępnia swój adres poczty elektronicznej [adres 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 dostarczenie i korzystanie z usługi Newsletter na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 3 [warunki korzystania z usługi Newsletter] 

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.  

2. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe przez każdego, kto na stronie 

internetowej w domenie www.apagroup.pl/cttp40/ w części dotyczącej Newsletter 

poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”, zawierając tym samym 

z APA umowę o dostarczenie i korzystnie z usługi Newsletter.  
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3. Kliknięcie przycisku „Zapisz” spowoduje zawarcie z APA umowy  

o korzystanie z usługi Newsletter oraz dodanie wskazanego adresu e-mail do listy  

e-mailingowej APA. Adres e-mail dodany do listy e-mailingowej APA będzie 

wykorzystywany w celu świadczenia przez APA usługi Newsletter.  

4. Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie adresu poczty 

elektronicznej e-mail oraz dostępu do sieci Internet - w tym posiadanie 

standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 

Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych odbiorcy usługi Newsletter nie jest 

koniecznie i zależne jest od uznania odbiorcy usługi Newsletter.  

5. Każdy korzystający z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się  

od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabrania się 

podawania danych osobowych oraz adresu e-mail osób trzecich bez zgody tych osób.  

6. Poszczególne wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią 

utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej  

w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie treści 

wiadomości przesyłanych w ramach usługi Newsletter w całości lub w części bez 

zgody APA, stanowić może naruszenie prawa.   

 

 

§ 4 [przetwarzanie danych osobowych] 

1. Administratorem danych osobowych jest APA Sp. z o.o. 

2. Dane kontaktowe administratora:  

a. e-mail: rodo@apagroup.pl  

b. telefon: 32 231 64 43, 

c. korespondencja: ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice. 

3. Wszelkie dane osobowe podane przez odbiorców usługi Newsletter przetwarzane 

są w celu udzielenia informacji o bieżącej działalności APA oraz podmiotów 

wchodzących w skład APA GROUP. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty e-mail - 

wyłącznie celem realizowania przez APA usługi Newsletter. Podanie przez odbiorcę 

usługi Newsletter innych danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Dane osobowe przetwarzane są przez APA zgodnie z przepisami prawa oraz 

wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter. 

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda,  

o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(RODO). 

7. Wszelkie dane osobowe ewentualnie przekazane APA w związku ze świadczeniem 

usługi Newsletter będą przetwarzane przez APA przez okres, w którym APA 

świadczyła będzie na rzecz odbiorcy usługę Newsletter [do czasu wycofania zgody na 
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otrzymywanie usługi Newsletter] - a dłużej jedynie do wykonania obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze.  

8. Odbiorcom usługi Newsletter przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, prawo dostępu do danych w każdym czasie, uzyskania ich kopii 

zapasowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa spoza 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

10. Dane osobowe chronione są przez APA przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub 

nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie 

odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku 

świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się 

odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie 

https://www.apagroup.pl/cttp40/polityka-prywatnosci/. 

 

 

§ 5 [czas trwania usługi Newsletter] 

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Odbiorca usługi Newsletter ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi 

Newsletter poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail 

info@apagroup.pl lub pocztą tradycyjną na adres APA podany w postanowieniu §1 

Regulaminu. 

3. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 

4. APA zastrzega możliwość zawieszenia bądź zakończenia świadczenie usługi 

Newsletter w każdym czasie.  

5. APA zastrzega prawo do usunięcia z listy e-mailingowego nieprawidłowego 

lub nieistniejącego adresu e-mail. 

 

 

 

§ 6 [reklamacje] 

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy 

info@apagroup.pl, pocztą bezpośrednio na adres APA. 

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. 
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3. APA rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

§ 7 [zmiana regulaminu] 

1. APA zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu odbiorcy 

usługi Newsletter zostaną poinformowani poprzez umieszczenie tej informacji   

na stronie internetowej w domenie www.apagroup.pl/cttp40/. 

2. O zmianie Regulaminu odbiorca usługi Newsletter zostanie dodatkowo powiadomiony 

przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej 

(adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji dotyczącej zmiany Regulaminu. 

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego 

zmianie z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać odbiorcę usługi 

Newsletter, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie 

oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej 

treści Regulaminu.  

4. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest nieodpłatnie pod linkiem 

https://www.apagroup.pl/cttp40/regulamin-newsletter jak również w formie 

dokumentu PDF, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie  

i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu.  

 

 

  

________________________________ 

w imieniu administratora- Artur Pollak 

Prezes Zarządu APA sp. z o.o. 


