
REGULAMIN SERWISU GAZETKOWO.PL  

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług serwisu gazetkowo.pl, prowadzonych przez RTB 

Marketing & Tech Services Ltd. z siedzibą przy Kyriakou Matsi 18, 2nd Floor, Egkomi, Nikozja 2408, Cypr, 

e-mail: dpo@rtbhouse.com i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Rozdział I - Definicje 

1. Ilekroć w regulaminie mowa o: 

1.1 Administratorze - rozumieć należy RTB Marketing & Tech Services Ltd. z siedzibą przy Kyriakou 

Matsi 18, 2nd Floor, Egkomi, Nikozja 2408, Cypr, e-mail: dpo@rtbhouse.com; 

1.2 Newsletterze - rozumieć należy dobrowolną i bezpłatną usługę w postaci wiadomości e-mail, 

dotyczącą informacji o nowych ofertach promocyjnych wybranych podmiotów handlowych, 

zamieszczonych w Serwisie; 

1.3 Regulaminie – niniejszy regulamin; 

1.4 Serwisie - rozumieć należy stronę www dostępną pod adresem gazetkowo.pl prowadzoną 

przez Administratora; 

1.5 Użytkowniku - rozumieć należy osobę, która korzysta z Serwisu Administratora. 

Rozdział II - Rodzaje i zakres świadczonych usług 

2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy następujące usługi: 

2.1. umożliwia bezpłatny dostęp do treści zgromadzonych w Serwisie; 

2.2. przesyła wiadomość zawierającą Newsletter do Użytkowników, którzy wyrazili taką wolę; 

2.3. przesyła informacje marketingowe Administratora lub podmiotów z nim 

współpracujących; 

2.4. wskazuje lokalizacje podmiotów handlowych; 

2.5. umożliwia bezpośredni kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego. 

3. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w dostępności Serwisu. 

4. W ramach świadczonych usług, Administrator zastrzega prawo do dodawania i usuwania pewnych 

funkcjonalności Serwisu. 

5. Do skorzystania z Usług oferowanych przez Serwis niezbędne jest zaakceptowanie przez 

Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje 

Regulaminu lub Polityki Prywatności powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. 

Rozdział III - Warunki świadczenia Usług 

6. Celem korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu, Użytkownik powinien we własnym zakresie 

zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, posiadające przeglądarkę internetową 



umożliwiającą wyświetlanie stron www, a w przypadku korzystania z usług, Newsletter, formularza 

kontaktowego - także aktywne konto poczty elektronicznej. 

7. Administrator zaleca korzystanie z następujących uaktualnionych wersji przeglądarek internetowych: 

7.1. Google Chrome; 

7.2. Safari; 

7.3. Mozilla Firefox; 

7.4. Opera; 

7.5. Internet Explorer. 

8. Administrator oświadcza, iż Serwis może zawierać linki umożliwiające otwarcie innych stron 

internetowych, reklamy, ramki w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe. 

Administrator nie ma wpływu na zawarte treści w miejscach o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym jak również na politykę prywatności prowadzoną przez administratorów tych stron. 

9. Administrator oświadcza, iż stosowane przez niego systemy i aplikacje gwarantują wysoki standard 

bezpieczeństwa i ochrony danych, jednak Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystanie z 

publicznej sieci Internet jest związane z ryzykiem otrzymania spamu oraz wystąpienia zagrożeń takich 

jak obecność i działanie złośliwego oprogramowania (malware), robaków internetowych (worm) i 

innych, na których niechciane działanie Użytkownik jest narażony. 

10.Użytkownik zainteresowany otrzymywaniem Newslettera od Administratora powinien wypełnić 

formularz dostępny w Serwisie i podać adres poczty elektronicznej, na który przesyłany będzie 

Newsletter. 

11.Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania do Serwisu treści bezprawnych w tym w szczególności 

treści naruszających prawa lub wolności osób trzecich, treści wulgarnych, odwołujących się do 

przemocy lub nawołujących do popełnienia czynu zabronionego. 

12.Z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną. 

13.Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez: 

13.1. cofnięcie przez Użytkownika zgód na otrzymywanie Newslettera w szczególności poprzez 

użycie przycisku „wypisz” znajdującego się w stopce każdej wiadomości zawierającej 

Newsletter; 

13.2. likwidacji Serwisu przez Administratora bez podania przyczyn, 

13.3. zakończenie świadczenia usługi w ramach Serwisu. 

Rozdział IV - Ochrona danych osobowych 

12. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na potrzeby prowadzenia 

Serwisu jest Administrator. 

13. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności 

oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 

szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 



95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. 

14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych w Polityce 

Prywatności pod adresem dpo@rtbhouse.com. 

Rozdział V - Prawa autorskie 

15. Materiały zawarte w Serwisie pochodzą wyłącznie od zainteresowanych podmiotów lub zostały 

przygotowane na podstawie ogólnodostępnych materiałów reklamowych i informacji dostępnych 

na stronach internetowych podmiotów handlowych. 

16. Wszelkie prawa do Serwisu oraz ich wszystkich elementów (w tym oprogramowania, elementów 

graficznych, utworów, nazw domen internetowych, układu funkcjonalnego i innych treści i usług 

podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów), za wyjątkiem treści pochodzących 

i rozpowszechnianych od podmiotów handlowych, należą do Administratora i podlegają ochronie 

prawnej. 

Rozdział VI - Odpowiedzialność 

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikłe na skutek korzystania 

z Serwisu, przy wykorzystaniu urządzenia nieposiadającego ochrony antywirusowej a także nie 

jest odpowiedzialny za inne decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie treści 

dostępnych w Serwisie. 

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych materiałów reklamowych 

do których odnośniki znajdują się w Serwisie. 

Rozdział VII - Postępowanie reklamacyjne 

19. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu można zgłaszać pocztą na adres Administratora 

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: dpo@rtbhouse.com. Reklamacja powinna zawierać 

imię nazwisko i adres Użytkownika oraz określenie żądania. 

20. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania i w tym terminie przesyła odpowiedź w takiej formie w jakiej reklamacja została 

złożona. 

21. Decyzja Administratora w odniesieniu do rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnień Użytkownika do dochodzenia swoich praw na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe 

22. Administrator ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku istotnej 

zmiany rodzaju, zakresu, warunków świadczenia usług lub z innych ważnych przyczyn. O wszelkich 

zmianach Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników korzystających z usługi 

mailto:dpo@rtbhouse.com


Newsletter za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres podany przez 

Użytkownika podczas wypełniania formularza. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w 

życie w terminie 7 dni od powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, zgodnie z pkt 21 powyżej.  

24. Tytuły rozdziałów mają jednie charakter informacyjny i nie mają wpływu na wykładnie 

postanowień Regulaminu. 

25. Wszelkie sprawy dotyczące Serwisu należy kierować na adres dpo@rtbhouse.com. 

26. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu Serwisu, Administrator 

zobowiązuje się usunąć je w najszybszym możliwym terminie.  

27. Miejscem świadczenia usług przez Usługodawcę jest terytorium Polski. Prawem właściwym dla 

umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest prawo polskie. 


