Regulamin „Newsletter” Expro Sp. z o.o.
l. Postanowienia ogólne
1 Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Expro sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie ul. Nad Strugą 7 31-411 Kraków zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018416, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 835 000 zł,
posługującą się następującymi oznaczeniami identyfikacyjnymi: NIP 677-21-76-570,
REGON: 356321398– dalej zwaną Expro, usługi świadczonej drogą elektroniczną, oraz
przesyłania informacji handlowych na zasadach określonych poniżej.
2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin usług
Expro dostępny na stronie www.expro.pl
3 Niniejszy regulamin obejmuje świadczenie przez Expro na rzecz Abonenta usługi
"Newsletter" – wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika,
w sposób okresowy informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej
Newsletterem stanowiących wiadomości o charakterze informacyjnym, jak również
informacji handlowych, ofert handlowych Expro i jego partnerów.
4 Podmiotem korzystającym z usługi – dalej zwanym Abonentem, jest osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność
prawną , która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5 Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).

lI. Zawarcie i rozwiązanie umowy oraz warunki świadczenia usługi
1 Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony
WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu i zawarciem umowy
o świadczenie usługi, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
2 Świadczenie usługi przez Expro na rzecz Klienta odbywa się w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie.
3 Usługa „Newsletter” jest bezpłatna.
4 Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5 Expro zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego za pośrednictwem którego świadczy usługę. Terminy prac i
przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed
rozpoczęciem prac.
6 W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa, Expro ma
prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez
wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na
celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
7 Expro zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi niezwłocznie po zawarciu
umowy, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy "Newsletter" zostanie przesłany w pierwszym
terminie po zawarciu umowy.
8 Do współpracy z systemem teleinformatycznym Expro i świadczeniem usługi niezbędne

jest spełnienie nastepujących wymagań
• dostęp do sieci Internet,
• dostępu do serwisów WWW - przeglądarka www do odbierania
wiadomości pocztą elektroniczną
• posiadanie aktywnego konta email.
9 Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania "Newslettera" poprzez
przesłanie wiadomości na adres bok@expro.pl z adresu na który przesyłany jest
Newsletter. Rezygnacja jest bezpłatna.

lIII. Przetwarzanie danych osobowych, zgoda na przesyłanie informacji
handlowej
1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi dotyczy wyłącznie
adresów e-mail Klientów.
2. Expro jest zobowiązane do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o
charakterze marketingowo-handlowym (informacji handlowej) na podany adres elektroniczny
Klienta która to zgoda jest wyrażana poprzez potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera
wyrażonej zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu. Adres poczty elektronicznej
wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji.

lIV. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93, z 1964 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, jak również innym powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
pozostających w związku z wykonaniem umowy.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2013 roku.

