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1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8 Ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną). 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez 

Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługa”) w tym przystąpienie i rezygnację z 

Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi 

(„Subskrybenci”). 

2. Usługodawcą jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie 

przy ul. Dąbrowskiego 11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223371, której akta rejestrowe 

przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 500.000,00 

PLN w pełni wpłacony. 

3. Usługa Newslettera „Nasza PGE Skra”  świadczona jest wyłącznie na rzecz 

Subskrybentów będących sponsorami Klubu Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A. 

Usługa Newslettera „Nasza PGE Skra” przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej 

przystępującej do usługi Newslettera.  

4. Usługa Newslettera jest bezpłatna.  

5. Zakazane jest dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 2 

Przedmiot Usługi 

1. Usługa Newslettera „Nasza PGE Skra” polega na przesyłaniu przez Usługodawcę 

Usługi na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej (e-mail) 

wiadomości zawierających informacje dotyczące:  

a. widowisk sportowych z udziałem Klubu 

b. działań marketingowych i medialnych Klubu 

c. oferty handlowej Klubu i jego partnerów biznesowych 



2. Usługa Newslettera „Nasza PGE Skra” polega na przesyłaniu przez Usługodawcę 

Usługi na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej (e-mail) 

wiadomości zawierających informacje dotyczące:  

a. widowisk sportowych z udziałem Klubu 

b. działań marketingowych i medialnych Klubu 

c. oferty handlowej Klubu i jego partnerów biznesowych 

§ 3 

Przystąpienie i rezygnacja z Usługi 

1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne oraz handlowe Usługodawcy. 

Elementy graficzne i treści Newslettera, stanowią przedmiot autorskich praw 

majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i 

podlegają ochronie prawnej.  

2. W celu przystąpienia do Usługi Newslettera należy: 

a. Wyrazić zgodę na przystąpienie do Usługi Newslettera poprzez zaznaczenie 

pola check box. 

b. Zapoznać się z Regulaminem Newslettera i Polityką Prywantości Newslettera.  

3. Udostępniony adres poczty elektronicznej Subskrybenta przetwarzany będzie przez 

Usługodawcę w celu wykonania Usługi Newslettera, natomiast po wyrażeniu 

odrębnych zgód – w celu otrzymywania informacji handlowych o charakterze 

marketingowym pochodzących od Usługodawcy oraz jego partnerów, w 

szczególności Sponsorów. 

4. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z Usługi Newslettera. W celu 

rezygnacji z Usługi Newslettera należy: 

a. Przesłać pisemną rezygnację na adres siedziby Usługodawcy podany w 

niniejszym Regulaminie lub 

b. Przesłać oświadczenie o rezygnacji na adres e-mail: prawajednostki@skra.pl   

W treści rezygnacji należy wskazać adres e-mail, na który dokonano subskrypcji 

Newslettera.  

5. Korzystanie z Usługi Newslettera wymaga od Użytkownika: posiadania komputera lub 

innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz posiadania przez Użytkownika 

aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

§ 4 

Reklamacje 
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1. Reklamacje dotyczące Usługi Newslettera należy składać drogą elektroniczną na 

adres e-mail: prawajednostki@skra.pl Treść reklamacji powinna umożliwić 

identyfikację Subskrybenta, zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz określenie 

żądanie i jego uzasadnienie. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez 

Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca zawiadamia 

składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z 

którego wysłano reklamacje.   

 

§ 5 

Ochrona Danych osobowych  

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 

§ 6 

Obowiązywanie i zmiana Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 

www.skra.pl 

2. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to 

dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia przyczyn 

związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi. 

Zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej www.skra.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności 

Newslettera mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
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