REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

1.Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez BOSiR Sp. z o.o. na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie
zapoznać się z Regulaminem. Zapisanie się do newslettera oznacza akceptację regulaminu.
2.Do korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka
internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana i aktywna poczta elektroniczna.
3.Newsletter jest usługą bezpłatną. Użytkownicy informowani są o aktualnościach, promocjach i
wydarzeniach w Białogardzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. poprzez wysyłanie informacji
drogą elektroniczną.
4.Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika do
formularza udostępnianego przez BOSiR Sp. z o.o. na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera
przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego
newslettera.
5.Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można
anulować poprzez wysłanie e-maila z informacją o rezygnacji na adres sport@bialogard.info
6.Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BOSiR Sp. z o.o. za pośrednictwem
newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
7.BOSiR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy
Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością informuje że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białogardzki
Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Moniuszki 49, 78-200
Białogard. 2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera. 3)
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4) podanie danych w
zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest dobrowolne.
8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z
o.o. w Białogardzie, ul. 1-go Maja 49, 78-200 Białogard
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do Newslettera na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy BOSiR Sp. z o.o.

6)Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7)Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8)Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji (profilowaniu).
9)Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

