Regulamin usługi Newsletter
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA
Na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2013.1422) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
publikuje niniejszy regulamin usługi bezpłatnego Newslettera.

§1
1. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
a) Regulamin – niniejszy regulamin usługi Newsletter;
b) Muzeum – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha;
c) Newsletter – nieodpłatna usługa polegająca na przesyłaniu przez Muzeum,
za uprzednią zgodą Użytkownika, informacji o bieżącej działalności Muzeum,
usługach świadczonych przez Muzeum oraz informacjach marketingowych i
handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
d) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi Newsletter;
e) Administrator – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha;
f) Umowa – Umowa zawarta między Użytkownikiem a Muzeum, polegająca
na świadczeniu usługi Newsletter.
2. Korzystanie z usługi Newsletter przez Użytkownika należy rozumieć jako
akceptację niniejszego regulaminu.
§2
1. Nawiązanie Umowy następuje poprzez podanie przez Użytkownika, na stronie
manggha.pl, swojego adresu e-mail, przy jednoczesnym oświadczeniu o zapoznaniu
się z treścią Regulaminu.
2. Zamówienie usługi Newsletter należy rozumieć jako wyrażenie zgody na:
a) otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.);
b) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi
Newsletter w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.).
§3
1. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe wyłącznie za pomocą poczty
elektronicznej.
2. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
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3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany adresu mailowego bądź
zrezygnować z subskrypcji wysyłając wiadomość na adres newsletter@manggha.pl
4. W przypadku rozwiązania Umowy Administrator zobowiązuje się do
niezwłocznego usunięcia adresu e-mail z bazy Newsletter.
§4
Muzeum nie udostępnia adresów e-mail znajdujących się w bazie Newsletter
podmiotom trzecim.
§5
1. Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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