Regulamin Newslettera
Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.
1. Wydawcą Newslettera jest Ambiens sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Podlesie 27 (zwany dalej
"Wydawcą”).
2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu
elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu
www.ambiens.pl, ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.
4. Newsletter zawiera między innymi informacje dotyczące energetyki wiatrowej, fotowoltaiki,
telekomunikacji oraz Bloga i Aktualności Ambiens sp. zo.o.
5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
a) uzupełnienie wymaganych pół znajdujących się w zakładce „Newsletter” na stronie
www.ambiens.pl wraz z zaznaczeniem przedmiotu/ ów zainteresowania;
b) akceptacja Regulaminu oraz przekazania danych osobowych firmie Ambiens sp. z o.o. wraz z
wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych subskrybenta w bazie danych ww. spółki oraz
ich przetwarzanie w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od
ww. spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
c) aktywowanie linku zawartego w e-mailu który jest wysyłany automatycznie na podany
przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
6. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest
uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. Administratorem danych osobowych jest Ambiens sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Podlesie 27.
Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania.
8. Każdy Newsletter zawiera:
a) informację o Wydawcy,
b) wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.
9. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku
obecnego w stopce każdej wiadomości.
10. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie
przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

11. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w przesyłanych newsletterach należą do
wydawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku ‐ o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Otrzymanie
newslettera nie oznacza nabycia przez subskrybenta jakichkolwiek praw autorskich, subskrybent
może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Żadna część jak i całość newslettera nie może być powielana i
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób włącznie z kopiowaniem i
zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lubw części bez pisemnej
zgody usługodawcy jest zabronione.
12. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego
informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona
na stronie serwisu www.ambiens.pl.
13. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@ambiens.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą
elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
14. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta
z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
15. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera
dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim
powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

