
Regulamin Usługi Newsletter  
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 

 
 

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” z siedzibą w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków, określa i 
udostępnia niniejszy Regulamin Usługi Newsletter 

 
§ 1 

1. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
a) Muzeum - Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”; 
b) Regulamin - niniejszy Regulamin Usługi Newsletter Muzeum; 
c) Usługa Newsletter – usługa polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Muzeum za 

zgodą (subskrypcją) Użytkownika listów elektronicznych na adres e-mail podany przez 
Użytkownika, zawierających informacje o usługach i działalności Muzeum, a także 
informacji marketingowych i handlowych dotyczących Muzeum; 

d) Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem a Muzeum na świadczenie Usługi 
Newsletter. 

e) Administrator – za Administratora usługi Newsletter rozumie się Muzeum; 
f) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca 

osobowości prawnej, korzystającą z usługi Newsletter w wyniku zamówienia Usługi 
Newsletter w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem; 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozwiązywania Umów (o 
świadczenie Usługi Newletter  - przez Muzeum na rzecz Użytkowników). 

3. Korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Usługi Newsletter jest równoznaczne z 
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

1. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną, mającą na celu dostarczenie przez Muzeum 
zamówionej przez Użytkownika informacji o usługach i działalności Muzeum, a także 
informacji marketingowych i handlowych dotyczących Muzeum.  

2. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez podanie (wpisanie) na stronie 
internetowej http://www.muzeum-ak.pl/mailing/index.php własnego adresu e-mail, a 
następnie poprzez potwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w 
otrzymany w zwrotnej wiadomości link, w ciągu dwóch dni kalendarzowych od podania 
adresu e-mail. 

3. Niepotwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter w sposób określony w ust. 2 skutkuje 
nie zawarciem Umowy (na świadczenie Usługi Newsletter). 

4. Zamówienie Usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika  
zgody na: 

a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1422) dotyczących Muzeum, a także 



b) przetwarzanie przez Muzeum jego danych osobowych na potrzeby przesyłania 
informacji handlowej lub w celach marketingowych w rozumieniu z Ustawy z dn. 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późniejszymi zmianami). 

5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez 
Użytkownika adres e-mail.  

6. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępnia go 
osobom trzecim, wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usług Newsletter. 

7. Korzystanie z Usługi Newsletter przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwarunkowane jest zatem posiadaniem czynnego 
i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej przez Użytkownika. 

8. Zakazane jest dostarczanie Administratorowi przez Użytkownika treści o charakterze 
bezprawnym lub godzących w dobre obyczaje. 

9. W celu zapisania się do korzystania z Usługi Newsletter Użytkownik winien 
zaznajomić się z uprzednio z Informacją o systemie, dostępną pod adresem 
http://www.muzeum-ak.pl/mailing/system.php. W tym celu należy kliknąć na 
odpowiedni link znajdujący się na stronie podanej w § 2 ust. 2. 

10. Dane (adres e-mail) podane przez Użytkownika winny być zgodne z prawdą i należeć 
wyłącznie do Użytkownika. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
podania nieprawdziwych, fikcyjnych, fałszywych danych lub danych należących do 
innych osób. 

 
§ 4 

1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi 
Newsletter dokonanej przez Użytkownika, po dokonaniu potwierdzenia o którym mowa 
w § 2 ust. 2. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
3. Każda ze stron może w każdej chwili rozwiązać Umowę bez konieczności podania 

przyczyny. Rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym. 
4. W przypadku rozwiązania Umowy Administrator usuwa adres e-mail Użytkownika z 

bazy Newsletter. 
5. Strony rozwiązują Umowę poprzez wysyłanie wiadomości z informacją o rozwiązaniu 

Umowy, przesłanej na właściwy adres e-mail drugiej strony.  
6. Informację o rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika należy wysłać z adresu e-mail 

użytego do rejestracji. 
7. Administrator potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez poinformowanie Użytkownika 

o usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter za pomocą przesłania wiadomości e-mail. 
 

§ 5 
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera 

wynikających z przyczyn od Administratora niezależnych. 
2. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w 

funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera.  
 



§ 6 
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik uprawniony jest do złożenia  

reklamacji. Użytkownik składa reklamację pomocą wiadomości e-mail wysłanej na 
adres biuro@muzeum-ak.pl  

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości z  
reklamacją. 

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi przez Administratora 
na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na 
drodze postępowania sądowego. 
 

§ 7 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania jego treści na stronach 

internetowej Muzeum lub pod postacią linku odsyłającego do jego treści na stronie 
internetowej Muzeum.  

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W 
przypadku zmiany Regulaminu zobowiązuje się on do poinformowania Użytkowników 
o zmianach, najpóźniej w dniu wejścia rzeczonych zmian w życie. 

3. Informacje o zmianach Regulaminu doręczane będą Użytkownikowi poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres.  

4. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu jest 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. 

 


