Regulamin newsletter obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).
Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.).
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na
warunkach określonych w Regulaminie.
1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez ŚWIAT ZDROWIA S.A. z siedzibą w Toruniu przy

ul. Szosa Bydgoska 52 87-100 Toruń, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269265, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP:9562187830, numer REGON: 340253456, zwaną dalej „ŚWIAT ZDROWIA”.
Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy:

ŚWIAT ZDROWIA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 52
87 100 Toruń
2) adres poczty elektronicznej: redakcja@magazynaptekarski.com.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 800 804 805 albo 56 640 44 05, czynny od

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez

Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez ŚWIAT
ZDROWIA S.A. informacja w formie listu elektronicznego (e- mail), zwana dalej
„Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Newsletter zawiera informacje:
- o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia,
- opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia,
- o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia,
- o nowych produktach dostępnych w aptekach,
- o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego

5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co trzydzieści dni.
6. Każdy Newsletter zawiera:
1) informację o ŚWIAT ZDROWIA S.A. z siedzibą w Toruniu jako nadawcy Newslettera,
2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty

elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika

komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od
posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika

następujących
czynności
rejestracyjnych
na
stronie
internetowej
www.magazynaptekarski.com.pl, www.neuca.pl, www.aptekaprzyszlosci.neuca.pl:
podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w
zamieszczonym na stronie internetowej,

a.

formularzu

b. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
c. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
d.

Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się” powoduje dodanie adresu poczty
elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty
elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania
Użytkownikowi Newsletterów.
Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu
zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług
określonych w Regulaminie.
e.

9. Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska

52, 87-100 Toruń.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera (

zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku
zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych
regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o
najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na
warunkach określonych w Regulaminie newslettera.
11.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest
niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest
możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

12.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie z polecenia administratora.
13.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany
jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Zrezygnuj z
otrzymywania wiadomości” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w
odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając
przycisk „Wypisz się”.
15.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby: Świat Zdrowia S.A., ul.
Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek
administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za
wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w
rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i

przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
1)

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

redakcja@magazynaptekarski.com.pl.
2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta:800 804 805 albo 56 640 44 05,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe
połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
Użytkownik).
18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy

reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej
usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e- mail) lub adres do
korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik
życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty
elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany
podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika
sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz
udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty
otrzymania zgłoszenia przez ŚWIAT ZDROWIA. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik
zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W
przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ŚWIAT ZDROWIA zwróci
się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu
reklamacji.
19.

ŚWIAT ZDROWIA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian
Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej
www.magazynaptekarski.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie
zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.magazynaptekarski.com.pl przez
okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za
pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany
podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie
o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem
zmienionego Regulaminu.

20.

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.

