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REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER KOALICJI AI W ZDROWIU 

 

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady 
świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej 
„usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi. 

2. Operatorem Usługi jest Ligia Kornowska, prowadząca działalność gospodarczą pod 
firmą „Medexpert Ligia Kornowska” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 lok. 1405, 
00-848 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki, posiadająca NIP: 5272863628, REGON: 381172361, adres e-
mail:biuro@aiwzdrowiu.pl. 

3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz 
posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne 
spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego 
systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 

  

§ 2. [PRZEDMIOT USŁUGI] 

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez 
Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających 
informacje dotyczące całokształtu działalności Koalicji AI w zdrowiu, dostępnej pod 
adresem www.aiwzdrowiu.pl. 

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem 
Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu 
Newslettera, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje z chwilą zawarcia umowy o 
korzystanie z usługi Newsletter. 

  

§ 3. [WARUNKI KORZYSTANIA] 

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.  

2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w 
domenie www.aiwzdrowiu.pl w formularzu Newslettera udostępni swój adres e- mail, 
a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje 
przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie 
świadczenia usługi Newsletter. 
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3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się 
od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie 
podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. 

4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w 
rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. 
Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa. 

  

§ 4. [CZAS TRWANIA USŁUGI] 

1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. 
Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi 
poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres 
e- mail:biuro@aiwzdrowiu.pl, pocztą na adres Operatora Usługi podany w 
postanowieniu § 1 Regulaminu. 

4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter 
po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail. 

5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu 
e-mail podanego przez Użytkownika. 

  

§ 5. [DANE OSOBOWE] 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia 
usługi Newsletter stosuje się postanowienia Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na 
stronie www.aiwzdrowiu.pl. 

  

§ 6. [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy 
biuro@aiwzdrowiu.pl lub pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Operatora Usługi. 

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne 
do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały 
nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia 
reklamacji. 

3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
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§ 7. [ZMIANA REGULAMINU] 

1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu 
wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu poinformowania 
o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać 
Użytkownika, o ile w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o jego 
zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi w przypadku braku akceptacji nowej 
treści Regulaminu. Użytkownik jest powiadamiany każdorazowo o zmianie Regulaminu 
na podany przez niego w formularzu Newslettera adres elektroniczny.  

2. Zmiany Regulaminu o charakterze technicznym lub redakcyjnym nie stanowią zmiany 
Regulaminu. 
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