
Regulamin Newsletterów 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin niniejszy (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z Newsletterów 

Polskiej Agencji Prasowej S.A. (dalej „Newsletterów”). 

2. Wydawcą Newsletterów jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy 00 – 502), przy ul. Brackiej 6/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067663, NIP 

526-025-07-42, wysokość opłaconego w całości kapitału zakładowego – 52 703 520 PLN (dalej 

„PAP”). 

 

II. Zasady korzystania z Newsletterów 

 

1. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną. 

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Newsletterów: 

a) klient pocztowy webowy lub desktop'owy, 

b) połączenie z siecią Internet, 

3. Informacja o ryzykach związanych z korzystaniem z usługi Newsletterów oraz o funkcji 

i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi Newsletterów, 

wprowadzanych przez PAP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się 

Użytkownik znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.pap.pl. 

4. Lista możliwych do zamówienia Newsletterów udostępniana jest w Serwisie 

www.samorzad.pap.pl 

5. Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, 

a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne, reklamowe. 

6. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez PAP dla danego Newslettera lub 

wybraną przez Użytkownika spośród opcji dostępnych dla danego Newslettera, o ile dla danego 

Newslettera zostały udostępnione opcje wyboru częstotliwości przesyłania Newslettera. 

7. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów 

ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, 

poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy są uprawnieni do 

korzystania z treści Newsletterów tylko w celu zapoznania się z ich treścią. W przypadku chęci 

korzystania z treści Newsletterów w innym celu niż określony w zdaniu poprzednim 

Użytkownik powinien skontaktować się z Redakcją Serwisu Samorządowego PAP: email: 

samorzad@pap.pl lub tel. (22) 509 29 25. 

8. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie 

następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.samorzad.pap.pl 

a) wypełnienie odpowiedniego formularza, w tym podanie danych dotyczących Użytkownika 

w zakresie wskazanym przez PAP wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który Użytkownik 

http://www.samorzad.pap.pl/
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chce otrzymywać Newsletter. Formularz dostępny jest na stronach serwisu 

www.samorzad.pap.pl. 

b) aktywowanie ("kliknięcie") linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym 

skierowanym przez PAP do Użytkownika na wskazany przez Użytkownika adres poczty 

elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia 

zgody na otrzymywanie Newslettera oraz opcjonalnie informacji handlowych pochodzących 

od PAP lub innych osób (w tym zawartych w Newsletterze) na wskazany przez Użytkownika 

adres poczty elektronicznej, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PAP danych 

osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od 

PAP zamówionych Newsletterów oraz opcjonalnie w celach marketingowych, w tym 

otrzymywania informacji handlowych od PAP lub osób trzecich. 

 

III. Oświadczenia składane przez Użytkowników 

1. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika 

postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od PAP zamówionych 

Newsletterów. 

2. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na 

przetwarzanie przez PAP jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej dla 

celów otrzymywania od PAP zamówionych Newsletterów oraz opcjonalnie w celach 

marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych od PAP lub osób trzecich. 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PAP. 

2. PAP przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla właściwego 

wykonania usługi Newsletterów oraz opcjonalnie w razie wyrażenia takiej zgody przez 

Użytkownika w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych od 

PAP lub osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić 

wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie 

uzyskanego zezwolenia. 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz 

wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy 

powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia usługi Newsletterów – wówczas takie 

oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie 

przez PAP usługi Newsletterów. 

 

V. Umowa dotycząca świadczenia usługi Newsletterów 

1. Umowa o świadczenie usług Newsletterów zostaje zawarta pomiędzy PAP a 

Użytkownikiem na czas nieoznaczony. 

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć o świadczenie usługi Newsletterów, 

poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym Newsletterze. 



3. PAP ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletterów bez zachowania 

okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności w przypadku korzystania przez 

Użytkownika z Newsletterów w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego 

regulaminu, a zwłaszcza wykorzystywania treści Newsletterów w sposób niezgodny z 

postanowieniami regulaminu. 

4. PAP ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletterów z zachowaniem 

7 dniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody PAP przenieść na osobę trzecią praw 

ani obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług Newsletterów. 

 

VI. Odpowiedzialność PAP 

1. PAP jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usługi 

Newsletterów, jeżeli jest to spowodowane: 

a) koniecznością naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania; 

b) przyczynami niezależnymi od PAP. 

2. PAP nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe 

pochodzące od osób trzecich. 

3. PAP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usługi Newsletterów w sposób sprzeczny 

z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

VII. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletterów można zgłaszać na adres mailowy 

samorzad@pap.pl. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i 

nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziba, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego 

przyczyną reklamacji. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez PAP. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu 

www.samorzad.pap.pl. 

2. PAP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany 

regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronach Serwisu 

www.samorzad.pap.pl. 

3. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletterów po wprowadzeniu zmian 

regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian do regulaminu. 

4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego 

regulaminu jest prawo polskie. 


