REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NEWSLETTERA
I.

Usługa Newslettera

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera, udostępnianej przez Barbarę
Kohlbrenner, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BrB&co Solutions sp. z o.o., ul. Skośna 20,
30 –383 Kraków, NIP: 6751745465, REGON: 388211940, e-mail: brb@barbarakohlbrenner.pl, tel.: +48
602 717 800 (zwaną dalej Doradcą Wizerunkowym).
2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności strony www.barbarakohlbrenner.pl.
3. Korzystanie z usługi Newslettera uwarunkowane jest posiadaniem przez użytkownika:
a) dostępu do określonych urządzeń, w tym w szczególności komputera lub innego urządzenia
multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet,
b) dostępu do przeglądarki internetowej,
c) posiadaniem aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (adresu
e-mail).
4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. W ramach usługi Newslettera, na adres e-mail wskazany przez użytkownika, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, wysyłane są bieżące inspiracje z zakresu mody i stylu życia przygotowywane przez
Doradcę Wizerunkowego.
6. Subskrypcja (zamówienie usługi) Newslettera jest możliwa po wykonaniu przez użytkownika
następujących czynności:
a) wpisaniu adresu poczty elektronicznej oraz imienia użytkownika w formularzu udostępnianym na
stronie www.barbarakohlbrenner.pl,
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usługi Newslettera
poprzez zaznaczenie stosownego okienka, umieszczonego przy formularzu,
c) zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu,
d) zaznaczeniu przycisku „zapisz się”,
e) potwierdzeniu subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego subskrypcję
przekazanego na adres e-mail użytkownika w przesłanej przez Doradcę Wizerunkowego wiadomości
elektronicznej o tytule „Szafa gra: proszę potwierdzić subskrypcję”.
7. Zamówienie usługi Newsletter zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, skutkuje dodaniem
adresu e-mail użytkownika do listy e-mailingowej Newslettera.
8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi
Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, o treści: „zrezygnuj tutaj”, co
jest równoznaczne z wycofaniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
świadczenia usługi Newslettera.
9. W ramach świadczenia usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać oraz nie
przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
10. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brb@barbarakohlbrenner.pl
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 602 717 800, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od
9:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy
usług, z którego korzysta użytkownik).
11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres
poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres
poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź
na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w
terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

II.

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności strony
internetowej www.barbarakohlbrenner.pl, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
III.
Postanowienia końcowe
1. Doradca wizerunkowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej
zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie na pośrednictwem usługi
Newslettera, na adres e-mail wskazany podczas subskrypcji usługi, informacji zawierającej zestawienie
zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana nie później niż na 14 dni
kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie
wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach
Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać użytkownika, o ile w terminie
14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newslettera
w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.barbarakohlbrenner.pl w
formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

