REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER KOLORATORIUM
obowiązujący od dnia 01.10.2018 roku
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin usługi Newsletter KOLORATORIUM (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi
Newsletter KOLORATORIUM oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z tej usługi (zwanych dalej
„Użytkownikami”).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek z praw konsumentów przysługujących im na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Usługa Newsletter udostępniania jest przez organizatora projektu społecznego „Koloratorium – kolorowe laboratoria Śnieżki”
Agencję Reklamową ART GROUP Sp. z o. o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286599, posługującą się nadanym numerem NIP:
6472446143 oraz numerem REGON: 240721883, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 z , (dalej zwana
„Organizatorem” lub „Agencją”) na zlecenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Paw a II 23,
00-854 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000060537, posługująca się nadanym numerem NIP: 818-14-33-438 (dalej jako „Śnieżka” lub
„Spółka”).
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adres pocztowy organizatora: Agencja Reklamowa ART GROUP Sp. z o. o. 44-280 Rydułtowy, ul. Radoszowska 26a,
adres poczty elektronicznej: konkurs@koloratorium.pl
numer telefonu: 887 55 33 22, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
§2
Przedmiot usługi
W ramach usługi Newsletter KOLORATORIUM, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres
poczty elektronicznej (adres e-mail), Administrator wysyła informacje w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej
„Newsletterem”.
Usługa Newsletter KOLORATORIUM świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez
Użytkownika z dalszego korzystania z tej usługi, bądź też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Agencję,
co może nastąpić w dowolnym momencie. Agencja zawieszając bądź kończąc świadczenie usługi Newsletter jest obowiązane
uprzednio poinformować Użytkowników o tym fakcie, wysyłając wiadomość na podane przez nich adresy e-mail.
Newsletter wysyłany jest nieregularnie, w zależności od potrzeb informacyjnych w trakcie trwania konkursu KOLORATORIUM.
Tematyka Newsletteru jest zróżnicowana, jednak w szczególności obejmuje informacje związane z organizacją, przebiegiem i
zakończeniem Konkursu KOLORATORIUM tj. informacje o ważnych zasadach i terminach związanych z Konkursu KOLORATORIUM
Każdy Newsletter zawiera:
informację o Spółce jako nadawcy Newsletteru,
wypełnione pole „Temat” określające treść Newsletteru,
informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,
informację o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.
§3
Warunki korzystania
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi Newsletter KOLORATORIUM, Użytkownicy powinni dysponować:
urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
aktywnym kontem poczty elektronicznej,
oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej,
przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
Usługa Newsletter jest świadczona na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na nią zgodę w formie elektronicznej za
pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.koloratorium.pl/newsletter
Na czynności związane z zamówieniem usługi Newsletter składa się:
podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej
www.koloratorium.pl/newsletter (podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez tego niemożliwe jest zamówienie usługi
Newsletter),
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu (akceptacja jest niezbędna dla zamówienia usługi Newsletter, KOLORATORIUM),



w przypadku osoby nieletniej (poniżej 16 roku życia) zaznaczenie opcji „poniżej 16 lat” oraz podanie w formularzu danych
opiekuna prawnego (imię i nazwisko oraz adres e-mail),



potwierdzenie przez opiekuna prawnego zgody na wysyłanie Newslettera KOLORATORIUM do osoby nieletniej, poprzez kliknięcie
linku potwierdzającego zgodę zawartego w mailu,



wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu numer telefonu komórkowego informacji dotyczących Konkursu
KOLORATORIUM - wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne,



naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „zapisz”.



Potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie linku potwierdzającego w otrzymanym przy rejestracji mailu
Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „zapisz” i potwierdzenie linkiem aktywującym z maila powoduje dodanie adresu poczty
elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, co skutkuje tym, że adres e-mail od tego momentu
wykorzystywany jest w celu realizacji usługi Newsletter KOLORATORIUM.
5. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany
jest dokonać ich aktualizacji.
6. Spółka ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
7. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter KOLORATORIUM jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z usługi Newsletter KOLORATORIUM w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Użytkowników oraz osób
trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać
funkcjonowanie Newsletteru KOLORATORIUM lub narazić Spółkę lub Organizatora na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter
4.

KOLORATORIUM przesyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej newsletter@koloratorium.pl, ze
wskazaniem jaki adres e-mail ma zostać usunięty z bazy, lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce wiadomości
Newsletter. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest
komunikatem potwierdzającym operację.
10. Użytkownik może ponadto w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości na podany przez siebie numer telefonu
komórkowego. Oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania wiadomości na podany przez siebie numer telefonu komórkowego nie
oznacza rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter KOLORATORIUM. Aby zrezygnować z usługi Newsletter KOLORATORIUM
należy postąpić zgodnie z procedurą opisaną w § 3 pkt. 9.
§4
Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Spółka
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, NIP: 8181433438, kapitał zakładowy: 12.617.778,00
zł (dalej też jako „Administrator”).
2. Spółka przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO") oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
3. Dane osobowe osób korzystających z usługi Newsletter przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celach:
a.
udziału w usłudze Newsletter KOLORATORIUM –– podstawą prawną przetwarzania danych jest akceptacja Regulaminu
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym
przez administratora jest informowanie osób zainteresowanych przebiegiem programu społecznego FFi L Śnieżka SA
KOLORATORIUM
b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Usłudze, w
celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
c.
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter
KOLORATORIUM, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Po upływie okresu przetwarzania, dane są
nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Spółkę oraz Organizatora 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.
7. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o
celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
8. Administrator danych zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów
prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a
ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych
osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych umieszczona jest na stronie internetowej Newsletter
KOLORATORIUM.
11. Umieszczona na stronie internetowej www.koloratorium.pl/newsletter Polityka prywatności KOLORATORIUM stanowi integralną
część niniejszego Regulaminu.
§5
Reklamacje, pozasądowy tryb rozstrzygania sporów

1.

Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane ze świadczeniem usługi Newsletter KOLORATORIUM w formie reklamacji.
Reklamacje można składać:




za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@koloratorium.pl
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telefonicznie, dzwoniąc na numer 887 55 33 22 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za
zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z
danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
§6
Zmiana Regulaminu
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany
przez umieszczenie na stronie internetowej www.koloratorium.pl/newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej
informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo
powiadomiony poprzez przesłanie za pośrednictwem Newsletteru na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas
rejestracji, informacji o dokonanych zmianach. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni
kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie
14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin
będzie wiązać Użytkownika, 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.
§7
Postanowienia końcowe
Administrator informuje, że poszczególne wiadomości Newslettera KOLORATORIUM stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i podlegają ochronie.
Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Organizatora
treści zawartych w Newsletterze stanowić może naruszenie prawa.
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.koloratorium.pl/newsletter/regulamin_newsletter.pdf w
formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem XX września 2018 roku.

