Newsletter – informacje dla subskrybentów
§1
Informacje ogólne
1. Newsletter, który jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwia
każdej osobie, która wyraziła na to zgodę, otrzymywanie od firmy „EUROFIRANY” B.B.
Choczyńscy Spółka Jawna wiadomości zawierających informacje na temat:
▪ Aktualnych promocji, wyprzedaży czy innych okazji
▪ Aktualnych promocji, które są przeznaczone tylko dla subskrybentów
▪ Aktualnych nowości i konkursów
▪ Aktualnych wydarzeń związanych z firmą „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna
2. Za zapisanie się do bazy newsletterowej, subskrybentowi przysługuje rabat -10% na pierwsze
zakupy w Sklepie Online „Eurofirany” (https://www.eurofirany.com.pl) na dostępny
asortyment za wyjątkiem kolekcji świątecznej, hitów cenowych, kart podarunkowych oraz
towarów objętych innymi promocjami lub obniżkami cen.
3. Korzystanie z Newsletteru jest dobrowolne i bezterminowe.
4. Każdy Subskrybent, który wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie Newsletteru, może w
dowolnym momencie zrezygnować z usługi.
5. Administratorem danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail oraz imienia jest firma
„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34–300/ przy ul.
Sienkiewicza 81 (zwana dalej EUROFIRANY), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36625, REGON: 240238276.
6. Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji wysyłki
newsletteru.
7. Każdy Subskrybent ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu o
którym mowa powyżej.
§2
Zapisy do newsletteru
1. Wysyłka newsletteru jest realizowana tylko i wyłącznie do zapisanych subskrybentów.
2. Aby zapisać się do bazy newsletterowej należy:
▪ Zapoznać się z treścią „Newsletter – informacje dla subskrybentów”
▪ Wpisać adres e-mail oraz swoje imię (opcjonalnie). Podawanie adresów e-mail osób, które
nie należą do osób dokonujących rejestracji jest niedozwolone
▪ Wyrazić zgodę na otrzymywanie (na podany wcześniej adres e-mail) wiadomości typu
newsletter i potwierdzić fakt zapoznania się z „Informacją dla subskrybentów” poprzez
kliknięcie checkboxu znajdującego się obok akceptowanej treści.
▪ Kliknąć przycisk „Zapisz” – na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem
aktywacyjnym – kliknięcie w link potwierdza dopisanie do bazy subskrybentów
newsletteru.

§3
Wypisanie (rezygnacja) z Newsletteru
1. W treści każdej wiadomości e-mail stanowiącej newsletter zamieszczana jest informacja o
możliwości rezygnacji z otrzymywania wiadomości newsletter. W celu usunięcia adresu e-mail
z listy subskrybentów, należy kliknąć w zamieszczony w wiadomości e-mail odnośnik „Możesz
się wypisać” lub „Wypisz się”.

