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I.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi newsletter („Usługa
Newsletter”) użytkownikom platformy www.medicept.pl („Użytkownicy”).
2. Dostawcą Usługi Newsletter jest spółka Medicept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rodzynkowej 30, 87-100 Toruo, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000837153, NIP:
9562360211, REGON: 385895033 („Medicept”, Usługodawca” lub „Administator”).
3. Regulamin jest nieodpłatnie, stale udostępniany Użytkownikom na stronie internetowej
www.medicept.pl za której pośrednictwem, Użytkownicy mogą pozyskad, odtwarzad i utrwalad
jego treśd.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
podawania danych innych osób bez ich zgody.
II.

Usługa Newsletter

1. Usługodawca świadczy do Użytkownika Usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu
informacji zawierających treści z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, w tym również treści o
charakterze handlowym, w szczególności dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem
platformy www.medicept.pl („Newsletter”).
2. Treści i elementy graficzne prezentowane w ramach Newslettera stanowią przedmiot autorskich
praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i
podlegają ochronie prawnej.
3. Usługa Newsletter jest świadczona cyklicznie a częstotliwośd wysyłki Newslettera zależy od
uznania Usługodawcy.
4. Usługa Newsletter jest świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez
Użytkownika adres e-mail.
5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
III.

Warunki świadczenia Usługi Newsletter

1. Korzystanie z Usługi Newsletter wymaga dostępu do urządzenia koocowego (komputera
stacjonarnego, komputera przenośnego, smartfonu, tabletu itp.) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową (typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer,
Microsoft Edge, Safari lub innej podobnej) w aktualnej wersji, posiadanie aktywnego adresu
poczty elektronicznej i dostępu do komunikatora poczty elektronicznej, włączonej (w
przeglądarce na urządzeniu koocowym) obsługi JavaScript, włączonej obsługi plików cookies.
2. Aktywacja Usługi Newsletter wymaga:
a. Wejścia na stronę www.medicept.pl;
b. Złożenia zamówienia na subskrypcje Usługi Newsletter poprzez podanie w formularzu
subskrypcji adresu e-mail, na który będą przesyłane treści objęte Usługą Newsletter;
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c. zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku checkbox „Akceptuję
regulamin Usługi Newsletter” (lub przycisku zawierającego analogiczną informację)
d. Zamówienie
subskrypcji Usługi
Newsletter
poprzez
kliknięcie
przycisku
„Zamawiam Usługę Newsletter” (lub przycisku zawierającego analogiczną informację) co
jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgód na przesyłanie treści
marketingowych i handlowych.
Aktywacja Usługi Newsletter jest równoznaczna z zawarciem, z chwilą jej dokonania, pomiędzy
Medicept a Użytkownikiem, umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Newsletter na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Dezaktywacja Usługi Newsletter jest możliwa w dowolnym momencie i nie wymaga podania
przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien złożyd zlecenie dezaktywacji poprzez kliknięcie
przycisku „Zrezygnuj z subskrypcji Usługi Newsletter” (lub przycisku zawierającego analogiczną
informację) znajdującego się w każdej wiadomości wysłanej przez Usługodawcę w ramach
świadczenia Usługi Newsletter.
Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpid na podstawie decyzji Usługodawcy w wypadku
nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa.
Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca niezwłocznie zaprzestaje wysyłki
Newslettera.
Dezaktywacja Usługi Newsletter nie uniemożliwia ponownej jej aktywacji przez tego samego
Użytkownika.
Postępowanie Reklamacyjne
Reklamacje w zakresie poprawnego działania Usługi Newsletter są składane i rozpatrywane na
zasadach opisanych w art. 12 Regulaminu platformy internetowej medicept.pl znajdującego się
na stronie internetowej www.medicept.pl .

V.

Dane Osobowe

Medicept informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Medicept Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rodzynkowej 30, 87-100
Toruo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000837153, NIP: 9562360211, REGON: 385895033; kontakt: (i) e- mail: kontakt@medicept.pl,
(ii) adres do korespondencji: Biuro Obsługi Użytkownika Medicept, Rodzynkowa 30, 87-100 Toruo
(iii) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adamzajaclegal@gmail.com
2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi Newsletter, na
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych
(dalej: „RODO”).
3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi
Newsletter, do czasu dezaktywacji tej usługi .
4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej
wymienionych celów, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików Cookies
mogą byd zapisywane poza terenem EOG, a w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może
zostad przekazany poza teren EOG i tam skrócony.
5. Użytkownicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art.
15 – 21 RODO.
6. Jeżeli dany Użytkownik stwierdzi, iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami
prawa, może wnieśd skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe mogą byd przekazywane zewnętrznym usługodawcom, w szczególności,
dostawcom usług i systemów informatycznych; którym Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania danych spowoduje brak
możliwości świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
Aby lepiej zrozumied jakie dane i w jakim celu przetwarza Administrator, zapoznaj się z Polityką
prywatności.
VI.

Postanowienia różne

1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. okoliczności siły wyższej (np. klęska żywiołowa, stan klęski żywiołowej, wojna, stan
wojenny, zagrożenie bezpieczeostwa publicznego, stan wyjątkowy, strajki, zamieszki,
epidemia, pandemia, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa.
c. zmiany w Usłudze Newsletter.
2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie
wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące
w paostwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Usługi Newsletter, będą rozstrzygane przez polski sąd
powszechny właściwy dla siedziby Medicept.

