
Regulamin usługi Newsletter 

 

Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter 

§ 1 

Atende Medica sp. z o.o. w Warszawie, z siedzibą przy Alei Wilanowskiej 313, 02-665 Warszawa, zarejestrowana 

w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000163344, Regon: 008502221, NIP: 5260152844 zwana dalej "Usługodawcą", świadczy drogą elektroniczną, 

za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatną usługę, zwaną 

dalej "Usługą", wysyłania na adres elektroniczny listu elektronicznego w postaci wybranego z oferty Usługodawcy 

biuletynu o określonym w zamówieniu tytule, zwanego dalej „Newsletterem” . 

§ 2 

Newsletter może zawierać wybrane przez redakcję strony http://www.atendemedica.pl informacje o nowych 

usługach oraz funkcjonalnościach systemu Medicus On-Line, informacje z zakresu prawa, w tym wybrane 

informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym porządku prawnym, a także informacje o 

organizowanych szkoleniach, konferencjach, w tym ich cennikach, oraz reklamy i inne materiały mające charakter 

informacji handlowej. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie 

ww. informacji w ramach Newslettera, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej. 

§ 3 

Usługodawca będzie wysyłał Newsletter Usługobiorcom - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

zwanym dalej „Regulaminem” - nie częściej niż jeden raz w tygodniu.  

§ 4 

1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest: 

    a) połączenie z siecią Internet, 

    b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie      dysponować w 

zakresie niezbędnym do realizacji Usługi,  

    c) akceptacja cookies. 

2. W celu ochrony Usługobiorcy przed możliwością zainfekowania systemu teleinformatycznego szkodliwym 

oprogramowaniem typu wirusy, Usługodawca zaleca instalację programu antywirusowego oraz jego eksploatację 

i aktualizację zgodnie z zaleceniami producenta. 

§ 5 

 1. Aby zamówić Usługę Usługobiorca powinien: 

    a) połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy - http://www.atendemedica.pl 

    b) dokonać rejestracji w stworzonej przez Usługodawcę bazie Usługobiorców; 

2. W celu dokonania takiej rejestracji Usługobiorca winien: 

    a) kliknąć na pole zapisz się do Newslettera w Dziale Nowości/Promocje (w dolnym pasku ekranu  na stronie 

głównej), 

    b) wypełnić formularz zamówienia prenumeraty Newslettera, a w szczególności pola obowiązkowe    

oznaczone czerwoną gwiazdką, w tym adres elektroniczny, na który ma być wysyłany Newsletter oraz 

nazwę placówki medycznej będącej klientem Atende Medica sp. z o.o. 

c) zaakceptować Regulamin 

d) nacisnąć pole „ Zapisz się” 



e) w celu potwierdzenia zamówienia Usługi, na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostanie wysłany link 

aktywacyjny. Kliknięcie w link aktywacyjny spowoduje automatyczne dopisanie Usługobiorcy do bazy 

wysyłkowej. 

§ 6 

Rejestracja w bazie Usługobiorców jest jednoznaczna z oświadczeniem z Usługobiorcą o zapoznaniu z tekstem 

Regulaminu przed jej dokonaniem oraz jego akceptacją bez zastrzeżeń. 

§ 7 

Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że: 

a) posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest 

adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi; 

b) wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera, w tym informacji, które może on zawierać, opisanych w pkt 2 i 

Regulaminu. 

§ 8 

Usługodawca będzie korzystać z adresu elektronicznego zarejestrowanego w bazie wysyłkowej wyłącznie w celu 

wykonywania Usługi. 

§ 9 

Usługodawca będzie przetwarzał podane w trakcie rejestracji dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

§ 10 

Nieujęte w treści Regulaminu kwestie, odnoszące się do stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony 

prywatności zostały uregulowane w oddzielnym dokumencie: polityka prywatności. 

§ 11 

Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi w każdym czasie. W tym celu Usługobiorca powinien: 

- kliknąć w link na dole otrzymywanego Newslettera o treści „ Rezygnuję”. 

§ 12 

Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze 

zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w 

formularzu rejestracji (Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymanie takiej informacji od Usługodawcy). 

§ 13 

W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym w celu otrzymywania Newslettera 

adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany 

adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę poprzez uruchomienie 

opisanej w pkt 11 Regulaminu procedury rezygnacji z Usługi. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, o ile 

Usługobiorca będzie dalej zainteresowany otrzymywaniem Newslettera, powstanie po jego stronie konieczność 

ponownego zamówienia Usługi. 

§ 14 

Po dotarciu przesłanego oświadczenia o rezygnacji z Usługi, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn 

określonych w pkt 13, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy 

wysyłkowej. 

§ 15 

Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny 

handlowy@atendemedica.pl, w temacie wiadomości wpisując „Newsletter – reklamacja”.  Reklamacja winna 

zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy 



opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie dwóch tygodni od 

daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie 

przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża On zgodę. 

§ 16 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne 

ze względów technicznych (modyfikacje lub naprawa systemu). 

§ 17 

Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść 

Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 

§ 18 

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem 

iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 7 dniu od dnia otrzymania informacji o jego 

zmianie, nie oświadczy On w trybie określonym w pkt 11 o swej rezygnacji z Usługi. 

§ 19 

Zmiany Regulaminu są ogłaszane za pośrednictwem Newslettera - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz 

ze zmianą. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany 

Regulaminu oraz jego tekst jednolity. 

§ 20 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.02.2016 r. i obowiązuje do odwołania. 

 


