REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUGI NWESLETTER
§ 1.
1. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Pawła Huber prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Huber Budownictwo Paweł Huber z siedzibą w Warszawie
(02-595), przy ul. Puławskiej 103 lok. 2, NIP 7962289088, Regon 141432339.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane
wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia
wyraźnie wynika co innego:
a) Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin świadczenia usługi Newsletter”,
b) Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.huberbudownictwo.pl,
będąca własnością Usługodawcy umożliwiająca Użytkownikowi zapisanie się do Usługi
Newsletter,
c) Umowa – umowa świadczenia Usługi Newsletter drogą elektroniczną, zawierana na
odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem,
d) Usługa Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę na życzenie
Użytkownika informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierających
informacje o ofercie Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz oferowanych przez
Usługodawcę produktach lub usługach,
e) Usługodawca - Paweł Huber prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Huber
Budownictwo Paweł Huber z siedzibą w Warszawie (02-595), przy ul. Puławskiej 103
lok. 2, NIP 7962289088, Regon 141432339,
f) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba fizyczna
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa
przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usługi Newsletter.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Usługi
Newsletter, a w szczególności zasady zawierania i wykonywania Umów, zasady postępowania
reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.
4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie przed zawarciem Umowy. Treść
niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie,
zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze Strony.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Newsletter każdy Użytkownik jest zobowiązany
zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Usługi Newsletter jest równoznaczne
z akceptacją wszystkich jego postanowień.
6. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem.
§ 2.
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi Newsletter zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu, a także w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób jej funkcjonowania.
2. Korzystanie z Usługi Newsletter nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek
oprogramowania bez jego wiedzy i zgody.
3. Użytkownik korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest do:
a) korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
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b) niewykorzystywania z Usługi Newsletter w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy lub innych podmiotów,
c) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
Usługi Newsletter.
§ 3.
W ramach Usługi Newsletter, Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyła informacje w
formie listu elektronicznego (e-mail).
Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony
od momentu zarejestrowania się Użytkownika do Usługi Newsletter do momentu odstąpienia
od Umowy przez Użytkownika, na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
Wiadomość elektroniczna przesłana przez Usługodawcę w ramach Usługi Newsletter zawiera
informacje o ofercie Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz oferowanych przez
Usługodawcę produktach i usługach.
Korzystanie z Usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera
lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet (np. tablet, smartfon) oraz
od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
Użytkownik chcąc zamówić Usługę Newsletter powinien w formularzu zapisu na Usługę
Newsletter dostępnym na Stronie wpisać imię i adres poczty elektronicznej, na który chce
otrzymywać wiadomości, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności Huber
Budownictwo dostępną na Stronie oraz wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie od
Usługodawcy informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nacisnąć
przycisk „Zapisz”.
Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy na podany podczas
zapisu adres poczty elektronicznej wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie chęci
zapisania się do Usługi Newsletter wraz z hiperłączem (linkiem), którego naciśnięcie potwierdza
rejestrację Użytkownika do Usługi Newsletter.
Podanie przez Użytkowania podczas zapisu do Usługi Newsletter imienia i adresu poczty
elektronicznej oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej leży w sferze
uznania Użytkownika, lecz jest niezbędne do realizacji przez Usługobiorcę na rzecz
Użytkownika Usługi Newsletter.
Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem dochodzi na odległość z chwilą
naciśnięcia przez Użytkownika hiperłącza (linku) potwierdzającego rejestrację do Usługi
Newsletter. Naciśnięcie hiperłącza przez Użytkownika powoduje dodanie podanego przez
niego adresu poczty elektronicznej do listy e-mailingowej Usługodawcy.
Użytkownik w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów może odstąpić
od Umowy klikając w hiperłącze zatytułowane „Wypisz się”, które jest umieszczone w stopce
każdej wiadomości przesłanej przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej w
ramach Usługi Newsletter.
Kliknięcie przez Użytkownika w hiperłącze zatytułowane „Wypisz się” na zasadach określonych
w ust. 9 powyżej, oznacza odstąpienie przez Użytkownika od Usługi Newsletter i usunięcie
adresu e-mail podanego przez Użytkownika z listy e-mailingowej Usługodawcy.
Usługodawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi na terenie
Rzeczpospolitej polskiej przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem 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. Zasady przetwarzania danych osobowych
2

podanych przez Użytkowników podczas zapisu do Usługi Newsletter zostały określone przez
Usługobiorcę w Polityce Prywatności Huber Budownictwo, która jest dostępna na Stronie.
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§ 4.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z
ważnych przyczyn obejmujących:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności regulujących świadczenie
usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki
określone w Umowie,
b) zmiana sposobu świadczenia Usług Newsletter spowodowana wyłącznie względami
technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana zakresu świadczenia Usługi Newsletter poprzez wprowadzenie nowych,
modyfikacji lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych
Regulaminem,
d) zmiany w zakresie danych Usługodawcy tj. danych teleadresowych, formy prawnej lub
danych firmy.
Użytkownik korzystający z Usługi Newsletter zostanie poinformowany o treści zmian
wprowadzonych do Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach realizacji
Usługi Newsletter. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w informacji
o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu
poinformowania przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.
W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie wprowadzonych przez
Usługodawcę może odstąpić od Umowy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, na zasadach
określonych w § 3 ust. 9 powyżej.
§ 5.
Usługodawca informuje, że Użytkownik w związku korzystający z Usługi Newsletter może
złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Usługodawcy: huber@huberbudownictwo.pl
Usługodawca wskazuje, że reklamacja Użytkownik dotycząca świadczenia Usługi Newsletter
powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany
w formularzu zapisu do Usługi Newsletter oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na
który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację przez Usługodawcę.
Usługodawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji
Użytkownik może uzyskać pomoc Usługodawcy. W tym celu Użytkownik powinien
skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając
wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: huber@huberbudownictwo.pl.

§ 6.
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2020 r.
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