REGULAMIN NEWSLETTERA
1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Kancelaria – Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Poznaniu
sp.p. (KRS 0000457401),
b) Newsletter - informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany przez
Subskrybenta, dotycząca funkcjonowania instytucji prawnych, zmian w prawie, poglądów i
ocen Kancelarii na tematy związane z prawem, ciekawostek prawnych,
c) Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji Newslettera,
d) subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania Newslettera.
2. W ramach usługi Newsletter, na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej (adres
e-mail), wysyłana jest przez Kancelarię informacja w formie listu elektronicznego (e-mail),
zwana dalej „Newsletterem”.
3. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje Subskrybent do
formularza udostępnianego przez Kancelarię na stronie internetowej. Subskrypcja Newslettera
przez Subskrybenta stanowi wyrażenie przez Subskrybenta zgody na otrzymywanie
bezpłatnego Newslettera.
4. Subskrybent w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja
następuje ze skutkiem natychmiastowym, poprzez skierowanie oświadczenia w tym
przedmiocie na adres mailowy Kancelarii.
5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera
dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny.
6. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Kancelarię.
7. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podstawę prawną do przetwarzania
danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo
dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
8. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie
przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
9. Wszelkie udostępnione w ramach Newslettera treści mają charakter wyłącznie informacyjny i
nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści wysyłane w ramach Newslettera
stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili ich publikacji oraz nie
stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie.
10. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich
wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów
administracji. Kancelaria oraz autorzy artykułów przesyłanych w ramach Newslettera nie
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub
nie podejmowaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści
zamieszczonych w Newsletterze.
11. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w przesyłanych newsletterach należą do
Kancelarii. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).
12. 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.

1

