REGULAMIN NEWSLETTERA ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera Zakopiańskiego Centrum Kultury
udostępnionego przez portal www.zakopane.pl, zwanego dalej „Newsletterem”.
1. Wydawcą Newslettera zamieszczonego na portalu www.zakopane.pl jest Zakopiańskie
Centrum Kultury w Zakopanem ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane zwane dalej „ZCK” we
współpracy z Gminą Miasta Zakopane.
2. Newsletter jest obsługiwany i tworzony przez ZCK przy współpracy z Urzędem Miasta
Zakopane.
3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.
4. Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w
sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).
5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje z Miasta Zakopane.
6. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje
poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
- wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej: www.zakopane.pl/newsletter;
- potwierdzeniu za pomocą checkbox zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu;
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 7 ust. 1 RODO;
- wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017
roku, poz. 1219); - zaznaczeniu pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią klauzuli
informacyjnej RODO;
- kliknięciu w przycisk „Wyślij” (po tej czynności na podany adres e-mail, zostanie wysłany link
potwierdzający chęć subskrypcji Newslettera);
Po wykonaniu w/w czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
7. Adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie
publikowany na stronach Współadministratorów ani też ujawniany osobom trzecim.
8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail wprowadzonego
w procesie rejestracji. W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów Newslettera należy
kliknąć w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera, bądź napisać informację
o chęci wypisania się z Newslettera na adres poczty elektronicznej: newsletter@zck.com.pl. Na
ten adres Użytkownik może kierować również reklamacje w sprawach związanych z
korzystaniem z usługi.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.zakopane.pl/newsletter .

