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Regulamin świadczenia usługi „Newsletter Kancelarii Organiszczak” 

 

§ 1 

1. Kancelaria Organiszczak udostępnia Użytkownikowi usługę Newsletter Kancelarii 

Organiszczak. 

2. Usługa jest świadczona drogą elektroniczną, w oparciu o Regulamin i polega na 

nieodpłatnym dostarczeniu Użytkownikowi uprzednio zamówionych Informacji. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o: 

1) „Kancelarii Organiszczak” - rozumie się przez to Adama Organiszczak prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą: „Adam Organiszczak Kancelaria Radcy Prawnego”, 

adres: ul. Krzywoustego 72/4, 70 - 245 Szczecin, posiadającego NIP: 8522466291, o 

numerze REGON: 368927714; 

2) „Użytkowniku” - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (lecz posiadającą zdolność prawną), 

które zamówiły Usługę za pośrednictwem Serwisu; 

3) „Usłudze” - rozumie się przez to: bezpłatną usługę Newsletter Kancelarii Organiszczak, 

polegającą na dostarczaniu Użytkownikowi Informacji; 

4) „Informacjach” - rozumie się przez to informacje o charakterze handlowym lub 

marketingowym dostarczane Użytkownikowi przez Kancelarię Organiszczak, a w 

szczególności informacje o usługach świadczonych przez Kancelarię Organiszczak, 

artykułach opublikowanych w Serwisie, materiałach umieszczonych w Serwisie, a także 

innych istotnych wydarzeniach; 

5) „Serwisie” - rozumie się przez to stronę internetową prowadzoną przez Kancelarię 

Organiszczak w domenie „organiszczak.pl”  (w tym także blog „Prawo Sportów Walki” 

prowadzony w domenie „prawosportowwalki.pl”) oraz 

6) „Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia Usługi. 

 

§ 3 

1. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik za pośrednictwem przeznaczonego do tego, 

oznaczonego miejsca w Serwisie podaje swój adres e-mail. 

2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą potwierdzenia jej zamówienia (tj. 

kliknięcia w baner, po uprzednim potwierdzeniu akceptacji Regulaminu). 

3. Informacje wysyłane są do Użytkownika na adres e-mail podany przy zamawianiu Usługi, 

z częstotliwością ustaloną przez Kancelarię Organiszczak, nie częściej jednak niż cztery razy 

w miesiącu kalendarzowym. 

4. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie:  

1) urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę 

internetową oraz 

2) adresu e-mail. 

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 
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6. Użytkownik może w każdej chwili (i bez podawania jakiejkolwiek przyczyny) zrezygnować 

z Usługi poprzez wypowiedzenie umowy. W celu wypowiedzenia umowy, Użytkownik 

winien: 

1) kliknąć w odpowiedni odnośnik znajdujący się w wiadomości wysyłanej w ramach 

Usługi lub 

2) wysłać wiadomość na adres: kancelaria@organiszczak.pl zawierającą oświadczenie w 

sprawie rozwiązania umowy. 

7. Kancelaria Organiszczak uprawniona jest do rozwiązania umowy na podstawie 

jednostronnego oświadczenia woli doręczanego Użytkownikowi na podany przez 

Użytkownika adres e-mail. 

8. Umowa ulega rozwiązaniu niezwłocznie po skorzystaniu przez Użytkownika z 

odpowiedniego odnośnika lub otrzymaniu wiadomości e-mail (o której mowa w ust. 6 pkt 

2) przez Kancelarię Organiszczak. 

9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Kancelarię Organiszczak, umowa ulega 

rozwiązaniu w terminie 7 dni od daty przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail 

zawierającej oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 - na adres e-mail wskazany przez 

Użytkownika.  

10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi mogą być składane na adres: 

kancelaria@organiszczak.pl. 

11. Kancelaria Organiszczak rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

O sposobie rozpatrzenia reklamacji, powiadamia się zgłaszającego - na adres e-mailowy, za 

pośrednictwem którego złożone zostało zgłoszenie reklamacyjne. 

 

§ 4 

1. Użytkownik korzystając z Usługi dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę 

na ich przetwarzanie. Dane, których podanie jest konieczne dla skorzystania z Usługi 

oznaczone są w Serwisie. 

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji Usługi. 

3. Użytkownik uprawniony jest do dostępu do treści dotyczących go danych przetwarzanych 

przez Kancelarię Organiszczak oraz do ich poprawiania. 

4. Administratorem danych jest Kancelaria Organiszczak. 

 

§ 5 

1. Kancelarii Organiszczak przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, wyłącznie z 

ważnych przyczyn, do których należą m.in.: zmiany przepisów prawa, poprawa 

bezpieczeństwa Usługi lub zmiana modelu funkcjonowania Usługi. 

2. Kancelaria Organiszczak powiadomi Użytkownika o zamiarze zmiany Regulaminu z 

zachowaniem co najmniej siedmiodniowego wyprzedzenia - za pośrednictwem wiadomości 

wysłanej na adres e-mail Użytkownika. 

3. Brak  sprzeciwu  Użytkownika  wobec  proponowanych  zmian  jest  równoznaczny  z ich 

akceptacją.  Użytkownik  przed  proponowaną datą  wejścia  w  życie zmian ma prawo 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
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4. Jeśli  Użytkownik  zgłosi  sprzeciw  do  proponowanych  zmian,  lecz  nie  wypowie umowy, 

wygasa ona z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie proponowanych zmian. 

5. Kancelaria Organiszczak może bez podawania jakiejkolwiek przyczyny zaprzestać 

świadczenia Usługi. 

6. Kancelaria Organiszczak komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim, za 

pośrednictwem poczty e-mail. 


