
 

 

REGULAMIN SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA 

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, będący regulaminem świadczenia usług drogą 
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://kancelariamagnet.pl/ (dalej: Strona). 
 

Informujemy, że administratorem udostępnianych danych osobowych jest: 
Kancelaria Magnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sapalskiego 39, 30-399 Kraków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000611739, numer NIP: 6762505368, REGON: 3641803880; kapitał zakładowy: 235 000 zł (dalej: 
KANCELARIA).  
 

Regulamin reguluje świadczenie przez KANCELARIĘ usługi Newslettera, w tym wskazuje m.in. 
sposób dokonania subskrypcji i jej anulowania oraz wymagania techniczne konieczne  
dla korzystania z usługi. 

 

UWAGA:  

Przed subskrypcją „Newslettera” należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

 

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wykorzystania plików 
cookies dostępne są na Stronie pod adresem: www.kancelariamagnet.pl .  

Jeśli którykolwiek z zapisów Regulaminu jest dla Państwa niejasny lub budzi Państwa wątpliwość 
– zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem wiadomości email, kierowanej na adres: 
biuro@kancelariamagnet.pl . 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Usługa świadczona jest przez spółkę Kancelaria Magnet sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Sapalskiego 39, 30-399 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611739, numer NIP: 6762505368, REGON: 
3641803880, kapitał zakładowy: 235 000 zł.  

2. Użyte w Regulaminie pojęcia zdefiniowane w Polityce prywatności mają takie samo 
znaczenie jak to przypisane im w tym dokumencie. 
 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a. Subskrybencie  – należy przez to rozumieć osobę fizyczną  zawierającą  

z KANCELARIĄ umowę o korzystanie z usługi Newslettera; 
b. Urządzeniu Subskrybenta – należy przez to rozumieć należący do Subskrybenta 

komputer lub urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim 
smartfonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, 



 

 

przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci,  
tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa 
telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego korzysta z Newslettera lub Strony;  

c. Newsletterze – należy przez to rozumieć udostępnioną za pośrednictwem Strony,  
a zamówioną przez Subskrybenta elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną 
przez KANCELARIĘ za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia 
zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych 
edycji Newslettera zawierającego informacje o ofercie KANCELARII, aktualnych 
wydarzeniach, usługach oraz informacjach dotyczących najnowszych zmian  
w prawie i orzecznictwa mającego znaczenie dla usługobiorców KANCELARII  
– świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 

4. Jeżeli jakiekolwiek zapisy Regulaminu pozostają w niezgodności z przepisami prawa 
regulującymi prawa konsumentów nie stosuje się ich, chyba, że możliwa jest zgodna  
z prawem interpretacja tych zapisów. 

 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Warunkiem korzystania z Newslettera jest: 
a. dostęp Subskrybenta do urządzenia (Urządzenia Subskrybenta) z aktywnym 

dostępem do Internetu; 
b. dostęp do czynnej i właściwie skonfigurowanej poczty elektronicznej; 
c. aktualna wersja wykorzystywanej przeglądarki internetowej; 

 
2. Korzystanie z Newslettera wiąże się z koniecznością korzystania przez Subskrybenta ze 

świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci 
telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi. W związku z powyższym należy mieć 
na uwadze, że: 

a. KANCELARIA nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług 
telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych; 

b. Wszelkie koszty połączenia oraz koszty korzystania ze Strony, w tym Newslettera,  
a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi osoba wykorzystująca 
taki transfer danych na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami 
telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet; 

c. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu 
korzystania z transmisji danych podczas korzystania ze Strony oraz Newslettera  
i zaleca monitorowanie transferu danych przy udziale Urządzenia Subskrybenta. 
 

3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia 
techniczne powstałe w związku z właściwościami lub stanem technicznym Urządzenia 
subskrybenta oraz w związku z wykorzystywaną przez niego infrastrukturą 
telekomunikacyjną.  
 

 



 

 

4. Ze względów natury prawnej lub technicznej oraz z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, a zwłaszcza ochrony praw konsumentów Kancelaria zastrzega sobie prawo do: 

a. zaprzestania funkcjonowania Strony lub świadczenia usługi Newslettera;  
b. zawieszenia funkcjonowania Strony lub świadczenia usługi Newslettera;  

- w miarę możliwości, po uprzednim zamieszczeniu stosownego komunikatu na Stronie.  

 

SUBSKRYPCJA 

1. Usługa dystrybucji Newslettera jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od 
momentu dokonania subskrypcji do momentu rezygnacji przez Subskrybenta lub 
wypowiedzenia lub zaprzestania świadczenia tej usługi przez KANCELARIĘ. 

2. Aby skorzystać z Usługi Newslettera Subskrybent powinien: 
a. zamówić Usługę Newsletter za pośrednictwem formularza Newslettera 

udostępnionego za pośrednictwem Strony, tj. wprowadzić adres e-mail, na który 
wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera i kliknąć na przycisk „Wyślij”; 

b. podać prawdziwy i należący do Subskrybenta adres poczty elektronicznej  
- niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie 
należą do osób dokonujących subskrypcji. 

c. potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Polityki Prywatności i Regulaminu 
Newslettera; 

3. Subskrypcja usługi Newslettera zostaje aktywowana w momencie potwierdzenia przez 
Subskrybenta chęci dokonania subskrypcji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny 
zamieszczony w przesłanej przez KANCELARIĘ na podany przez Usługobiorcę adres email 
wiadomości elektronicznej. 

4. Dokonując subskrypcji wyrażacie Państwo wolę otrzymywania wysyłanych przez 
KANCELARIĘ informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazane konto e-mail. Umożliwia  
to KANCELARII wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, na których 
korzystacie z Newslettera dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uzależnione od spełnienia wyszczególnionych  
w Regulaminie warunków technicznych, w tym posiadania przez Subskrybenta aktywnego 
konta poczty elektronicznej. 

6. Subskrybent może w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów (za wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z eksploatacją 
Urządzenia Subskrybenta, w tym transmisją danych), zmienić wskazany uprzednio adres 
poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi 
Newslettera. Usunięcie danych Subskrybenta z bazy adresowej Newslettera następuje 
natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację. 

7. W ramach korzystania z usługi Newsletter subskrybent ma zakaz dostarczania  
i przekazywania treści o charakterze bezprawnym. 
 
 



 

 

 

WYPOWIEDZENIE  

1. Spółka może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą dystrybucji Newslettera  
z miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną 
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana 
interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, 
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami 
technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań 
technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 

c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, 
poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę 
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 

2. KANCELARIA swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 wysyła na adres e-mail 
podany przez Subskrybenta podczas zapisu do usługi Newsletter. 

3. KANCELARIA może wypowiedzieć subskrybentowi Umowę dotyczącą dystrybucji 
Newslettera bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli Subskrybent korzysta z treści 
Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając 
prawa osób trzecich lub postanowienia Regulaminu. KANCELARIA uprzednio 
zobowiązana jest do poinformowania Subskrybenta o przyczynie i terminie zakończenia 
dystrybucji usługi. 
 
 

TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

1. Co do zasady korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (bez względu na 
podjęte kroki oraz mając na uwadze charakter tych usług), może wiązać się z ryzykiem m.in.: 

a. otrzymania przez Subskrybenta spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej 
(handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną; 

b. oddziaływania na Subskrybenta oprogramowania typu malware lub sniffer; 
c. Zainfekowania Urządzenia Subskrybenta wirusami komputerowymi. 

2. Subskrybent akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą 
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie 
ze świadczonych w ten sposób usług. 

3. KANCELARIA informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% 
skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa. KANCELARIA zaleca Subskrybentom używanie na bieżąco 
uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu,  
za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz  
za pośrednictwem, którego korzystacie Państwo ze Strony.  

 
 

 

 



 

 

 

REKLAMACJE 

1. KANCELARIA rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Newslettera w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie (wraz z uzasadnieniem 
swojego stanowiska): 

a. czy uznaje reklamację; 
b. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć; 
c. o braku podstaw do uznania reklamacji.  

2. KANCELARIA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane 
działanie Newslettera oraz ciągłość świadczenia zamówionej usługi.  

3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony oraz usługi Newslettera  Subskrybent 
może zgłaszać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
internetowy: biuro@kancelariamagnet.pl . 

   

DANE OSOBOWE 

1. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności, do której dostęp możecie Państwo 
otrzymać za pośrednictwem zakładki „Polityka prywatności” dostępnej na Stronie 
www.kancelariamagnet.pl . 

2. KANCELARIA informuje, że dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane jedynie  
w celu i na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. 

 

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Subskrybent jest uprawniony do korzystania ze Strony oraz  Newslettera tylko i wyłącznie 
w zakresie własnego użytku osobistego. 

2. KANCELARII przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony i Newslettera 
(wszystkich umieszczonych w ich ramach treści) zarówno w całości jak i do poszczególnych 
elementów, wobec czego korzystanie z rzeczonych utworów w sposób lub w celach 
niezgodnych z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa jest niedozwolone  
i skutkuje odpowiedzialnością wobec KANCELARII. 

3. Wszelkie zdjęcia, filmy i opisy umieszczone na Stronie lub w treści Newslettera nie mogą 
być wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody KANCELARII wyrażonej 
na piśmie, chyba, że KANCELARIA nie posiada wyłącznego prawa do ich wykorzystania.  

4. Ochronie prawno-autorskiej podlega program komputerowy (w tym kod źródłowy),  
na którym opiera się działanie Strony oraz jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna 
widziana na Urządzeniu Subskrybenta), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne 
i twórcze elementy funkcjonalne Strony jak i Newslettera. 

5. Ochronie prawno-autorskiej podlegają również nowe wersje, modyfikacje oraz aktualizacje, 
adaptacje i inne zmiany wskazanych powyżej utworów. 

 



 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ 

1. Subskrybent, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, ma prawo skorzystać  
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do 
nich: 

1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej 
(WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały; 

2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH; 
3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów 

(https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php); 
4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący 

pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji 
internetowych, umieszczony pod adresem URL 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng
=PL; 

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem 
URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy 
powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona  
za pośrednictwem Strony (www.kancelariamagnet.pl) w każdym czasie. 

3. KANCELARIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (dalej: Zmiany). 
4. W przypadku dokonania Zmiany KANCELARIA zobowiązana jest poinformować o ich 

treści i zakresie, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie,  
w celu umożliwienia Subskrybentowi rezygnacji z subskrypcji, jeżeli nie zgadza się ona na 
planowane Zmiany. 

5. KANCELARIA poinformuje Subskrybentów o Zmianach za pośrednictwem wiadomości 
email przesłanej na adres wykorzystywany do dystrybucji Newslettera. 

6. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem  
za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego 
postanowień. 

7. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie 
obowiązujących, regulujących stosunki prawne z Konsumentami. 

8. Ogłoszenie o zmianach będzie zawierało listę zmian oraz datę dokonania zmiany. 
9. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od dnia ich 

opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony 
Regulamin będzie wiązać Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter (w przypadku 
braku akceptacji nowej treści Regulaminu). 

10. Powyższy Regulamin serwisu obowiązuje od 01.03.2022 roku.  


