REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi dostarczania
treści drogą poczty elektronicznej w formie newslettera („Newsletter”) przez operatora serwisu
internetowego Inverso.pl, spółkę ViceVersa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785571, NIP:
5213865778, Regon: 383323798 (dalej również: „Inverso”).
2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która zamówi usługę zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie („Użytkownik”)
3. W ramach Newslettera, Inverso przesyłać będzie na podany przez Użytkownika adres poczty
elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty (w tym ofert,
promocji, wydarzeń itp.) serwisu internetowego dostępnego w domenie Inverso.pl lub innych
serwisów internetowych prowadzonych przez Inverso, bądź spółki powiązane z Inverso.
4. Usługa Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika.
§ 2. Warunki korzystania z Newslettera
1. Skorzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika dowolnego,
aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W celu zamówienia usługi Newsletter należy podać swój adres e-mail na stronie internetowej w
domenie Inverso.pl, w części dotyczącej Newsletter, kliknąć przycisk „Chętnie”, a następnie
otworzyć link aktywacyjny przesłany przez Inverso na podany przez użytkownika adres e-mail.
Otwarcie otrzymanego linku aktywacyjnego powoduje uruchomienie świadczenia na rzecz
Użytkownika usługi Newsletter.
3. Link aktywacyjny przesłany Użytkownikowi jest ważny przez 14 dni.
4. Zamawiając subskrypcję Newslettera, Użytkownik akceptuje Regulamin.
5. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Inverso.
6. Każdy Newsletter zawiera:
a) informację o Inverso jako nadawcy Newslettera,
b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
7. Treści Newslettera 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.). Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści Newslettera
w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią.
§ 3. Dane osobowe
1. Inverso jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi
Newsletter.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do
realizowania usługi Newsletter.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Inverso zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w
celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach
dostępnych w ofercie).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
5. W ramach naszej struktury organizacyjnej jako Inverso, dostęp do przetwarzanych danych
osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Inverso. Odbiorcami twoich
danych mogą natomiast być:
1) partnerzy Inverso, z którymi Inverso współpracuje łącząc produkty i usługi,
2) działające na naszą rzecz Inverso firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,
ubezpieczeniowe,
3) podmioty obsługujące wysyłkę Newslettera.
6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter.
7. Inverso 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. Każdej osobie, której dane są przetwarzane
przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez Inverso 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.
9. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych otrzymane przez Inverso od Użytkownika
skutkować będzie usunięciem danych (w postaci e-mail) z listy subskrybentów Newslettera, co
równoznaczne jest z rezygnacją z usług Newslettera.
10. Zasady wykorzystywania plików cookies podczas korzystania ze strony internetowej Inverso
określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://inverso.pl/politykaprywatnosci.html
§ 4. Czas trwania umowy i rezygnacja z usług
1. Umowa o świadczenie usług Newslettera zawarta zostaje na czas nieokreślony.
2. Inverso będzie świadczyło usługę Newslettera do momentu odnotowania rezygnacji z subskrypcji
lub cofnięcia zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Rezygnacja z usługi Newsletter przez Użytkownika następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link
dezaktywacyjny w Newsletterze, lub poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera
na adres newsletter@inverso.pl
4. Rezygnacja z usług Newslettera przez Użytkownika może nastąpić w dowolnej chwili.
5. Inverso może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim
poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
6. Inverso ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego
przez Użytkownika.
§ 5. Odstąpienie od umowy
Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługujące mu zgodnie z art. 27
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zapewnione jest poprzez umożliwienie
Użytkownikowi rezygnacji z usługi Newslettera zgodnie § 4 ust. 2-4 niniejszego Regulaminu.

§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy newsletter@inverso.pl
lub listownie, bezpośrednio na adres Inverso.
2. Inverso rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 7. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej inverso.pl.
2. Inverso zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn
związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania usługi Newslettera, w
tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Inverso.pl w zakładce regulaminy, zaś
stosowna informacja o zmianie zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika. W przypadku
niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Inverso
o decyzji o odstąpieniu drogą mailową.

