Regulamin newslettera

§1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia tej
usługi przez Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław,
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000222251 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy, NIP: 899-25-22-058, o kapitale zakładowym 85 782 853 zł, zwanym dalej „Aquapark
Wrocław”.
§2
1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Aquapark Wrocław na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi należy uważnie zapoznać
się z niniejszym Regulaminem.
2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Aquapark Wrocław na podany przez użytkownika tej
usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty oraz aktualnych
promocji, konkursów i wydarzeń.
3. Użytkownik poprzez przesłanie w formularzu swojego adresu e-mail udostępnia go w celu
otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ust.2.
§3
Z usługi Newsletter korzystać może każda osoba, która na stronie www.aquapark.wroc.pl w części
dotyczącej newslettera poda swój adres e-mail, potwierdzi zapoznanie się z treścią niniejszego
Regulaminu, a następnie kliknie przycisk „Subskrypcja”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje
przesłanie do Aquaparku Wrocław podanego adresu e-mail.
§4
Subskrypcja Newslettera obowiązuje przez czas nieokreślony.
§5
Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie
w otrzymanej od Aquaparku Wrocław wiadomości mailowej przycisku umożliwiającego wypisanie się
z bazy Newslettera. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
§6
Aquapark Wrocław zapewnia użytkownikom usługi ochronę danych osobowych zgromadzonych
w bazie Newslettera w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru jest Aquapark Wrocław.
§7
Podanie adresu e-mail przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

§8
1. Adresy e-mail użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie od Aquaparku Wrocław za
pośrednictwem Newslettera informacji handlowej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§9
Aquapark Wrocław zobowiązuje się do zachowania poufności powierzonych mu adresów e-mail
i nieujawniania ich podmiotom trzecim.
§ 10
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet, dowolna przeglądarka
internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

