Regulamin
§1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady
świadczenia tej usługi przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe
prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłacony,
NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com. zwaną dalej
„Synthos”.
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§2
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Synthos na podany przez użytkownika
tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące
wybranych przez użytkownika obszarów produktowych. Obszary produktowe dostępne
są na stronie http://synthosgroup.com/newsletter/
Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Synthos,
udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu
otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów
powyższych.
§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.
§4
1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie http://
synthosgroup.com w części dotyczącej Newslettera kliknie przycisk „zapisz się”,
a następnie poda swój adres e-mail i wybierze obszary produktowe, które mają być
objęte Newsletterem. Następnie należy kliknąć przycisk „zapisz się”. Kliknięcie
wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Synthos i nie
powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2. Następnie Synthos na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie
wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies. Przesłany e-mail
stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link
znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację: Regulaminu oraz Polityki prywatności
i plików cookies i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Synthos, co jest
równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
3. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 1 kodeksu cywilnego,
wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z usługi
Newsletter, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili
określonej w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Do zachowania
powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie
do Synthos.

§5
Synthos informuje, że poszczególne Newslettery mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.
2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
§6
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§7
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.
Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2.
Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej
usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy:
marketing@synthosgroup.com., pocztą na adres Synthos podany w
postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem
wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.
§8
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie
adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych
poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki
internetowej.
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§9
Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy
marketing@synthosgroup.com., pocztą bezpośrednio na adres Synthos podany w
Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Synthos.
W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do
przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały
nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Synthos.
Synthos rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 10
W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności
w korespondencji z Synthos lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze
bezprawnym.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy
o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

