
Regulamin Usługi NEWSLETTERA 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady: świadczenia przez Usługodawcę Usługi Newslettera, 
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi Newslettera; 
przyznawania dodatkowych świadczeń promocyjnych związanych z zapisem do Newslettera. 
 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 
Usługodawcy – rozumie się przez to Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy                        
ul. Kazimierzowskiej 46/48/35 (02-546), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,               
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025915,              
NIP 8490000039, REGON 790003564 o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym)   
2.340.000,00 zł., adres elektroniczny: e-sklep@bialmed24.pl 
 
Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi 
Newslettera. 
 
Serwisie – rozumie się przez to zbiór stron www wraz z przyporządkowanym mu zbiorem 
mechanizmów interaktywnych (aplikacji), połączonych ze sobą za pomocą odnośników 
internetowych w jedną spójną całość, umieszczony pod domeną www.bialmed24.pl 
 
Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 
 
Usługobiorcy – rozumie się przez to Użytkownika, który korzysta z Usługi; 
 
Usłudze, Usłudze Newslettera, Newsletterze – rozumie się przez to Usługę świadczoną przez 
Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę cyklicznych 
informacji handlowych, w szczególności informacji o promocjach, nowościach, ofertach                      
i działalności Usługodawcy - na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę. 
Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia                
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 

3. Wszystkie wyrazy pisane z dużej litery mają także definicje ustalone zgodnie z regulaminem 
sklepu internetowego bialmed24.pl, o ile okoliczności, w jakich ich użyto lub niniejszy 
Regulamin nie nakazują przypisać tym terminom innego znaczenia. 

 
§ 2. Warunki techniczne 

1. Do korzystania z Usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie 
aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie 
szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu 
komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz 
standardową przeglądarkę internetową. 
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§ 3. Przedmiot usługi 

1. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę Usługi na podany 
przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje 
o ofercie z zakresu oferowanych przez Usługodawcę informacji o produktach, usługach, 
aktualnych promocjach, oraz innych informacji dotyczących Usługodawcy, w tym dotyczących 
opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp. 

2. Świadczenie Usługi wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Usługobiorcę.  
3. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego                  

w Serwisie lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę. 
4. Korzystanie z Usługi Newslettera następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków przez 

Użytkownika: 
a. podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane edycje 

Newslettera;  
b. wyrażeniu woli otrzymywania Newslettera zgodnie z Regulaminem (np. poprzez 

kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ”) i/lub Akceptacji Regulaminu Newslettera poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa"; 

c. kliknięciu linku potwierdzającego zamówienie Newslettera zamieszczonego                           
w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej. 

5. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej 
(adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie                 
w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania 
Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą                
do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera                   
do jego potrzeb. 

6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  
7. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie.  
8. Rozwiązanie umowy wymaga wysłania oświadczenia na adres e-mail drugiej strony. 

Jednostronna rezygnacja złożona zgodnie z §4 pkt. 5  także stanowi formę poprawnie 
złożonego oświadczenia. 

 
§ 4. Postanowienia ogólne dotyczące Newslettera, prawa i obwiązki 

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Newslettera przed jego 
zamówieniem u Usługodawcy.  

2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać warunków Regulaminu od chwili rozpoczęcia 
korzystania z Usługi.  

3. Usługobiorca nie może korzystać z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami 
lub Regulaminem, w szczególności Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści             o 
charakterze bezprawnym. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość                         i 
aktualność danych podanych Usługodawcy (np. adresu e-mail). 

4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania Newslettera na adres e-mail 
Usługobiorcy podany przy zamawianiu Usługi.  

5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z tej Usługi 
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,              za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili modyfikować dane i parametry przekazane                 
w ramach wyboru opcji Newslettera poprzez edycję podanych danych (w ramach edycji danych 
konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy). 

7. Częstotliwość otrzymywania Newslettera a także jego treść ustalana jest przez Usługodawcę.  



8. Treści zawarte w edycjach Newslettera mają charakter reklamowy i promocyjny, zawierają 
informacje handlowe pochodzące od Usługodawcy oraz dotyczą produktów i usług 
Usługodawcy lub innych podmiotów, których Towar sprzedawany jest w ramach Sklepu.                
W szczególności przedmiotem edycji Newslettera mogą być informacje o promocjach, 
konkursach, wyprzedażach i nowościach w Sklepie a także informacje o działalności i ofertach 
Usługodawcy. 

 
§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

1. Użytkownicy mają prawo zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące Usługi.      

2. Zaleca się aby zgłoszenia reklamacje były sporządzone w formie wiadomości e-mail. Zawierały 

imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji 

dotyczącej Usługi Newsletter, jak również datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia 

reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na 

skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku 

wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do 

Użytkownika o ich uzupełnienie. 

Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres reklamacje@bialmed24.pl 

lub przez formularz kontaktowy www.bialmed24.pl/kontakt.  

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając             

w  to wysyłkę wiadomości e-mail zawierającą odpowiedź na reklamację. Usługodawca 

rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy 

Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego została 

zgłoszona reklamacja. 

4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu                   

na postępowanie reklamacyjne Użytkownik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem 

powszechnym. 

 
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych usługobiorców jest Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą                      
w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 46/48/35 (02-546), 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę Usługi zgodnie z przepisami prawa               
oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi Newsletter (w tym informowania                    
o produktach i usługach dostępnych w ofercie). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter. 
4. Zasady zachowania prywatności Użytkownika oraz ochrony jego danych osobowych zostały 

szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej pod linkiem 
https://www.bialmed24.pl/polityka-prywatnosci. Zawarte w niej informacje wskazują jakie 
dane umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika Usługodawca może gromadzić,                   
w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać. 

 
§ 7. Zmiany regulaminu 

1. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu, jest on wówczas 
zobowiązany do powiadomienia Usługobiorców o zmianie Regulaminu przed wejściem                      
w życie tych zmian. 

2. Powiadomienie, o którym mowa powyżej może mieć w szczególności formę wiadomości                 
e-mail.  
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3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę.  
4. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w związku z wprowadzanymi 

zmianami w Regulaminie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa powyżej. Niewypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę              
w tym terminie oznacza akceptację przez Usługobiorcę wszystkich zmian Regulaminu.  

 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie na stronach Serwisu w formie, która 
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu                         za 
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Utrwalenie, 
zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje                   
np. przez przesłanie Usługobiorcy na podany adres poczty elektronicznej treści zawartej 
umowy. 

2. Wszelkie pytania oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, należy 
kierować na następujący adres e-sklep@bialmed24.pl lub poprzez formularz kontaktowy 
dostępny na stronie www.bialmed24.pl/kontakt . 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu. 
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