REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER
sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną [t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.].
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Regulamin określa zasady świadczenia usługi NEWSLETTER przez „ALPHA DAN”
Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz,
ul. K. Szajnochy 3], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068,
NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e–mail:
www.dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl, tel. [52] 345-35-80 [opłata jak za
połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], zwaną dalej ALPHA
DAN.
Usługa NEWSLETTER polega na okresowym przesyłaniu przez ALPHA DAN,
na podany przez użytkownika, zwanego SUBSKRYBENTEM usługi adres e-mail,
wiadomości, zawierających m.in. informacje o nowościach, promocjach
i wydarzeniach w ALPHA DAN. Oferty specjalne oraz promocje zawarte
w NEWSLETTERZE obowiązywać będą tylko w zamówieniach składanych
za pośrednictwem strony internetowej www.dekoracje-sprzedaż.alphadan.pl.
Z usługi NEWSLETTER może korzystać każda osoba, która poda swój adres
e-mail w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie głównej Portalu
Sprzedaży
Internetowej
ALPHA
DAN,
dostępnym
pod
adresem
www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl lub osobiście w siedzibie ALPHA DAN
wypełni formularz, potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z treścią
niniejszego Regulaminu.
W celu korzystania z usługi NEWSLETTER niezbędna jest możliwość korzystania
z komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, z zainstalowaną
dowolną przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego i prawidłowo
skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
Poprzez podanie adresu e-mail i potwierdzenie zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu, SUBSKRYBENT zawiera z ALPHA DAN umowę
o korzystanie z usługi NEWSLETTER i wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany
adres e-mail NEWSLETTERA.
ALPHA DAN nie będzie udostępniał podanych przez SUBSKRYBENTÓW adresów
e-mail osobom trzecim.
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Usługa NEWSLETTER jest bezpłatna.
Umowa o świadczenie usługi NEWSLETTER zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Rozpoczęcie świadczenia usługi NEWSLETTER nastąpi niezwłocznie po zawarciu
umowy.
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi
NEWSLETTER, ze skutkiem natychmiastowym.
SUBSKRYBENT może zrezygnować z usługi NEWSLETTER poprzez:
• kliknięcie
przycisku
"Zapisz/Wypisz"
na
stronie
www.dekoracje-sprzedaz.alphadan.pl;
• kliknięcie w link "możesz się wypisać" zamieszczony w każdej wiadomości
otrzymanej od ALPHA DAN;
• skierowanie oświadczenia na adres e-mail: portal@alphadan.pl;
• złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie ALPHA DAN.
Wszelkie reklamacje związane z usługą NEWSLETTER należy składać:
• na adres e-mail: portal@alphadan.pl;
• telefonicznie,
od
poniedziałku
do
piątku
w
godzinach
od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 519 690 161;
• pisemnie na adres ALPHA DAN podany w niniejszym Regulaminie.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
• opis nieprawidłowości w usłudze NEWSLETTER świadczonej przez
ALPHA DAN;
• adres e-mail podany podczas rejestracji
• dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji
np. adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie korzystania z usługi NEWSLETTER zabronione jest dostarczanie,
zarówno przez ALPHA DAN jaki i przez SUBSKRYBENTA, w szczególności
w korespondencji z ALPHA DAN lub w formularzu rejestracyjnym, treści
o charakterze bezprawnym.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku.
Zmiana regulaminu może być dokonana w każdym czasie. Zmiana staje się
skuteczna w terminie wskazanym przez ALPHA DAN, nie krótszym niż czternaście
dni, od momentu udostępnienia na stronie portalu sprzedaży internetowej
zmienionego regulaminu.

