
Regulamin Newslettera 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się definicje:

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania ze strony internetowej.,

Nire  –  Nire  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w   Kolonii  Mrokowskiej,  ul.  Rejonowa  29,  05-552  Kolonia
Mrokowska działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd  Rejonowy  w Białymstoku,  Wydział  XII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem 0000759377, NIP 8442364341, sprzedawca i właściciel strony internetowej www.nire.eu,

Newsletter – list elektroniczny przesyłany przez Nire do Usługobiorcy w ramach świadczonej Usługi
oraz na zasadach określonych w Regulaminie,

Usługa - usługa, która jest świadczona przez Nire na rzecz Usługobiorcy na zasadach określonych
w Regulaminie, polegająca na wysyłaniu informacji w formie Newsletterów (listów elektronicznych)
przez  Nire  drogą  elektroniczną  na adres  adres  e-mail,  który  zostanie  podany  w formularzu
rejestracyjnym przez Usługobiorcę,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości
prawnej,  która  na  zasadach  określonych  w  §  4 niniejszego  Regulaminu,  złożyła  zamówienie
na Usługę do Nire.

§2

1. Usługa będzie świadczona na rzecz Usługobiorcy od dnia zarejestrowania jego adresu e-mail, 
z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu. 

2. Nire świadczy Usługę nieodpłatnie i zastrzega, że jakiekolwiek opłaty, które będą naliczane 
niezależnie od Nire, przez operatorów lub inne osoby w związku z otrzymywaniem przez 
Usługobiorcę Newslettera lub korzystaniem usług internetu obciążają Usługobiorcę.

3. Newsletter zawiera dane Nire , informacje o produktach Nire, aktualnych promocjach, 
wydarzeniach organizowanych przez Nire oraz inne wiadomości dotyczące Nire oraz link 
umożliwiający Usługobiorcy rezygnację w każdym momencie z Usługi.

4. Nire wysyła Newsletter do Usługobiorcy nie częściej niż raz w tygodniu kalendarzowym.

§3

Usługobiorca musi spełnić następujące warunki  aby Nire mogło świadczyć Usługę:

1. posiadać dowolne urządzenie elektronicznego np. komputer, tablet, smartfon, które 
posiada przeglądarkę internetową i/lub program pocztowy z dostępem do Internetu ,

2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,

3. złożyć zamówienie na Usługę w sposób opisany w § 4 Regulaminu.

§4

Usługobiorca aby złożyć zamówienie na Usługę musi wykonać poniższe czynności na stronie 
internetowej www.nire.eu:



1. podać adres e-mail w formularzu rejestracyjnym,

2. wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail, podany przez 
Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym Newsletterów, na warunkach określonych 
Regulaminem,

3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nire a także powierzenie osobie 
trzeciej przetwarzania tych danych tylko i wyłącznie w celu realizacji technicznych czynności
związanych z wysyłką Newslettera,

4. potwierdzić zamówienie na usługę Newsletter poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego 
umieszczonego w liście elektronicznym udostępnionym przez system dokonujący rejestracji 
na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym, zarejestrowany 
przez Usługobiorcę adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia Usługi,

5. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu, adres e-mail 
podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie 
zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi,

6. datę potwierdzenia złożenia zamówienia uważa się datę zawarcia Umowy Usługobiorcy z 
Nire na nieodpłatne świadczenie Usługi zgodnie z Regulaminem.

§5

1. Nire jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych w celu realizacji 
Usługi, zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Nire może powierzyć osobie trzeciej, na podstawie odrębnej pisemnej umowy, 
przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę tylko i wyłącznie w celu 
realizacji technicznych czynności związanych z wysyłką Newslettera.

3. Nire przetwarzane dane osobowe Usługobiorcy na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę
zgody.

4. Usługobiorca może żądać od Nire dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także ma prawa do przenoszenia danych. Usługobiorca ma prawo 
do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.

§6

1. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z Usługi, bez podania przyczyny i bez ponoszenia 
kosztów. Rezygnacja nastąpi poprzez klikniecie przez Usługobiorcę linku dotyczącego 
rezygnacji umieszczonego na dole każdego przesłanego Newslettera.

2. W momencie złożenia rezygnacji przez Usługobiorcę następuje usunięcie wskazanego 
w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi.

3. Złożenie rezygnacji jest tożsame z rozwiązaniem Umowy o której mowa w § 4 Regulaminu.

§7

1. Usługobiorca nie może dostarczać ani przekazywać żadnych treści, które są nie zgodne 
powszechnie obowiązującym prawie w Polsce.

2. Nire  może zaprzestać świadczenia Usługi Usługobiorcy, który postępuje niezgodnie z 
Regulaminem i/lub z powszechnie obowiązującym prawie w Polsce lub podejmuje działania



ingerujące w skuteczne i prawidłowe korzystanie z Usługi przez niego i innych 
usługobiorców.

§8

1. Reklamacje związane z Usługą, Usługobiorca można składać:

 elektronicznej na adres: biuro@nire.eu

 osobiście lub pisemnie na adres siedziby Nire podany w § 10 poniżej,

2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać co najmniej: adres e-mail podany przez Usługobiorcę 
w formularzu rejestracyjnym podczas składania zamówienia na Usługę, opis przedmiotu 
reklamacji oraz adres e-mail, na który Nire  wyśle odpowiedź na złożoną reklamację, jeżeli 
Usługobiorca życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail inny niż adres e-mail, podany podczas złożenia zamówienia 
na Usługę.

3. Nire rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania reklamacji przez Nire i poinformuje Usługobiorcę o decyzji w sprawie jego 
reklamacji.

4. W przypadku braków formalnych, które uniemożliwią rozpatrzenie reklamacji, Nire  
poprosi Usługobiorcę na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji o uzupełnienie 
braków.

§9

1. Nire ma prawo do zmiany Regulaminu.

2. Usługobiorca o zmianie Regulaminu zostanie powiadomiony poprzez przesłanie 
Newslettera z informacją o zmianie.

3. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała od daty podanej w powiadomieniu, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Newslettera 
do Usługobiorcy.

4. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała Usługobiorcę, jeżeli w terminie o którym mowa 
w § 9 ust.3  powyżej, Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.

5. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 4 powyżej, Usługobiorca ma prawo zrezygnować 
z Usługi w sposób opisany w § 6 niniejszego Regulaminu a złożenie przez niego rezygnacji 
jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, o której mowa w § 4 ninieszego Regulaminu.

§10

Dane kontaktowe Nire:

poczta elektroniczna: biuro@nire.eu

adres do korespondencji: ul. Rejonowa 29, 05-552 Kolonia Mrokowska

§ 11

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2019 r.
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