
Regulamin Newslettera 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219), OPOLTRANS Sp. z o.o. z siedzibą  

w Opolu 45-920 przy ul. Norweskiej 13 NIP: 7542760478, zwanym dalej Opoltrans publikuje 

poniżej regulamin Newslettera: 

 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usługi 

newslettera na stronie Opoltrans znajdującej się pod adresem  

www.opoltrans.com.pl  

2. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące 

znaczenie: 

a) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Newslettera, 

określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki 

Opoltrans oraz zasady i warunki przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego 

adres e-mail Newslettera. 

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która dobrowolnie bierze udział w Programie na 

zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

c) Usługa Newslettera – jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu 

Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w ofercie 

Opoltrans, poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez firmę treści drogą 

elektroniczną w postaci listu elektronicznego. 

3. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Opoltrans na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać 

się niniejszym Regulaminem. 

5. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna 

przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta 

elektroniczna. 

6. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym 

dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Opoltrans na stronie 

internetowej www.opoltrans.com.pl  

7. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody 

na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. 

8. Opoltrans nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej 

osobom czy podmiotom trzecim. 

9. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. 

10. Subskrypcję można anulować, wysyłając wiadomość na adres mailowy 

reklama@opoltrans.com.pl z prośbą o rezygnację z subskrypcji newslettera, lub 

automatycznie zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi wraz z newsletterem. 

11. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje 

natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację. 

12. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Opoltrans za 

pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy  

http://www.opoltrans.com.pl/
http://www.opoltrans.com.pl/
mailto:reklama@opoltrans.com.pl


z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219), 

na konto e-mail Użytkownika. 

13. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi 

Newslettera na adres e-mail reklama@opoltrans.com.pl  

14. Opoltrans rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. 

15. Odpowiedź na reklamację Opoltrans kieruje na adres e-mail Użytkownika podany w 

formularzu zamówienia Usługi Newslettera. 

16. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie i nieprzerwalnie na stronie 

internetowej www.opoltrans.com.pl  

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

www.opoltrans.com.pl  

18. Opoltrans zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. 

19. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich opublikowania na stronie internetowej 

Opoltrans.  
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