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Regulamin korzystania z Newslettera 

 

                                                                             §1 Usługa Newslettera 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”), określa szczegółowe zasady świadczenia usługi 

„Newsletter, przez „Vision Express SP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 

39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397, 

BDO: 000008288,  (dalej również: „Usługodawca”). 

2. Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba, która wyraziła chęć otrzymywania Newslettera i 

w tym celu podała adres email (dalej również: „Usługobiorca”).  

3.Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newslettera. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA 

1. Rejestracja w bazie odbiorców Newslettera jest dobrowolna i następuje poprzez wprowadzenie 

adresu e-mail w formularzu dostępnym na stronie visionexpress.pl.  

2.Rejestrując się w bazie odbiorców Newslettera, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od 

Usługodawcy informacji handlowych, w szczególności na temat świadczonych przez Usługodawcę 

usług/sprzedawanych towarów, promocji, wydarzeń promocyjnych, programów lojalnościowych i 

innych akcji marketingowych przesyłanych drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w 

formularzu, o którym mowa w ust. 1. powyżej niniejszego punktu II.  

3. Na adres e-mail podany w procesie rejestracji wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym, 

po kliknięciu którego Usługobiorca potwierdza prawidłowość podanego adresu e-mail oraz chęć 

otrzymywania informacji związanych z działalnością Usługodawcy. 

4. Z chwila kliknięcia w link aktywacyjny o którym mowa w ust. 3 powyżej niniejszego pkt. II, 

rozpoczyna się świadczenie usługi Newslettera.  

5.Usługa Newslettera świadczona jest na czas nieoznaczony.  

6. Z usługi Newslettera korzystać mogą zarówno Usługobiorcy posiadający konto w sklepie 

internetowym visionexpress.pl (zarejestrowani), jak i Usługobiorcy nieposiadający konta 

(niezarejestrowani). 

III. DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych jest „Vision Express SP” Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 

Warszawa. Z Administratorem można  kontaktować się listownie, pisząc na powyższy adres. Dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, w celu  przesyłania informacji 

handlowych, związanych z działalnością „Vision Express SP” Sp. z o.o. oraz profilowania. Przysługuje 

Państwu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje 
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również Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 

uzasadnionego interesu prawnego administratora. Pełna informacja o przetwarzaniu danych znajduje 

się w zakładce Polityka Prywatności. 

IV. REKLAMACJE 

1.Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newslettera można zgłaszać: (i) na piśmie na adres 

Usługodawcy: ul. Domaniewska 39, Warszawa 02-672; lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy 

Usługodawcy: biuro@visionexpress.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w ramach 

„Newslettera”. 

2.Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) 

opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są 

rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez 

Usługodawcę. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona 

– w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail. 

V.ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając na link 

znajdujący się w każdej stopce otrzymanej wiadomości dotyczącej Newslettera lub pisząc na adres 

bok@visionexpress.pl. Usługobiorca posiadający konto w ramach sklepu internetowego 

visionexpress.pl, może zrezygnować z otrzymywania Newslettera również, logując się na swoje konto 

i wybierając zakładkę „moje zgody”. 

VI. ZMIANY REGULAMINU 

1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie usługi Newslettera z 

ważnych powodów tj. w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść 

Regulaminu, nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany 

danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia świadczenia usługi Newslettera.  

2.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie w zakresie usługi Newslettera, Usługodawca 

udostępni informację o zmianie obejmującą wykaz zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu 

poprzez publikację na stronie visionexpress.pl/pozostale-regulaminy oraz za pomocą wiadomości, 

przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi 

Newsletter. Zmieniony Regulamin w zakresie usługi Newslettera,  wiąże Usługobiorcę jeśli w terminie 

7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie, nie zrezygnuje z usługi Newslettera w przypadku braku 

akceptacji nowej treści usługi Newslettera. 

3.Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w Regulaminie, lecz nie wcześniej niż 

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianach. 

Warszawa, 09.04.2020 r. 
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