Regulamin świadczenia usługi Newsletter
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług newslettera drogą
elektroniczną przez Humana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00- 867) przy ul. Chłodnej 51,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli,
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463443 (dalej: Organizator).
2. Usługa newsletter oznacza usługę dystrybucyjną, która umożliwia wszystkim zarejestrowanym
osobom automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail treści
kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o oferowanych przez Organizatora,
(dalej: usługa Newsletter).
3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
Dane osobowe
4. W celu świadczenia usługi Newsletter Organizator pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy
adresów poczty elektronicznej.
5. Administratorem danych jest Humana Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy
ul. Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Woli, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463443
Dane osobowe (tj. adresy email) zbierane są przez Organizatora wyłącznie w celu ich
przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter, chyba że dana osoba wyraziła odrębną zgodę na
szersze przetwarzanie jej danych osobowych.
6. Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia
swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co
skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newsletter.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość
ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez
ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.
9. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Proces rejestracji:
10. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania
rejestracji należy wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową o adresie www.humana-baby.pl,
b) zaznajomić się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić takie zaznajomienie się
poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxu,
c) wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz podając adres e-mail, na który wysyłane
mają być treści kolejnych edycji Newslettera Wpisany adres email musi należeć lub być
w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów
poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji
d) potwierdzić chęć subskrybowania usługi Newsletter poprzez zaznaczenie
odpowiedniego check-boxu,
e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
korzystania z prowadzonej przez Organizatora usługi Newsletter GIODO poprzez
zaznaczenie odpowiedniego check-boxu.

Po wykonaniu powyższych czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie
rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego
żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. W celu
potwierdzenia subskrypcji należy kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu
weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi
Newsletter. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu email do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Od tej chwili, na zarejestrowane konto
email nadsyłane będą przez Organizatora treści kolejnych edycji Newslettera.
Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych
11. W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (wyrejestrowania)
adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter należy kliknąć na
nadesłany e-mail zawierający Newsletter w pole: „Modyfikuj dane lub zaprzestań subskrypcji”.
Kliknięcie spowoduje dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie
zmiany bądź usunięcia nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej Newsletter GIODO.
Dane techniczne
12. Aby korzystać z usługi Newsletter koniecznym jest posiadanie czynnego i poprawnie
skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
13. Organizator informuje, że korzystanie z Internetu, w tym usług poczty elektronicznej, wiąże się
z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika przez różnego rodzaju
oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód typu wirusy, „robaki” czy konie
trojańskie. W celu ograniczenia powyższych zagrożeń zaleca się zaopatrzenia swojego
komputera, który wykorzystuje w celu łączenia się z Internetem w program antywirusowy i
stałe aktualizowanie tego oprogramowania.
Procedura reklamacyjna
14. Reklamacje, co do sposobu działania usługi Newsletter można zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem e-mail: humana@kamikaze.com.pl.
15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail podany podczas rejestracji w bazie
subskrybentów oraz treść reklamacji.
16. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 14 dni.
17. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi
kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Postanowienia końcowe
18. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest pod adresem www.humana-baby.pl.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta subskrybenta, który naruszył niniejszy
Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania
ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo podejmuje się
innych działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

