
 

 
 

Regulamin newslettera 

 

1. Witryna www.famurpro.com umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą 

elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez FAMUR SA z siedzibą  

w Katowicach (kod pocztowy: 40-698) przy ul. Armii Krajowej 51, zarejestrowaną  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000048716, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy  Katowice-

-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5.747.632,12 

zł, opłacony w całości NIP: 6340126246, REGON 270641528. 

2. Do korzystania z usługi newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet  

oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne 

spełnienie szczególnych wymagań technicznych, poza posiadaniem standardowego 

systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 

3. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie 

do wysyłania do Państwa newslettera. 

4. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na temat 

publikowanych artykułów, wywiadów, nagrań video itp. w szczególności koncentrujących 

się wokół działalności FAMUR SA. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić 

informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno FAMUR SA, jak i jej partnerów. 

5. Wiadomości newslettera są wysyłane okazjonalnie, bez z góry ustalonej regularności. 

6. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera -  

- przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości 

wysłanej w ramach newslettera. 

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać  

na adres marketing@famur.com; FAMUR SA podejmie starania, aby odpowiedzieć  

na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych. 

8. Administratorem Państwa danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach 

(kod pocztowy: 40-698) przy ul. Armii Krajowej 51. 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych 

zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres 

mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”.  

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

11. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji usługi świadczenia 

newslettera. 

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 
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13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  

14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym 

momencie drogą elektroniczną na adres iod@famur.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa 

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

wycofaniem. 

15. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia  

przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera. 

16. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

17. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące usługi z zakresu IT  

oraz marketingu interaktywnego. 

18. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

19. Niniejszy regulamin obowiązuje od kwietnia 2019 roku. 

 


