REGULAMIN NEWSLETTERA NIAiU

Rozdział 1
Regulamin
1. Usługa bezpłatnego newslettera (dalej: „Newsletter”) świadczona jest przez Narodowy Instytut
Architektury i Urbanistyki (dalej: „NIAiU”) na rzecz użytkownika (dalej: „Użytkownik”) na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.niaiu.pl, w formie, która umożliwia jego
uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydruk.
3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią
Regulaminu.
4. Podanie danych osobowych niezbędnych do wysyłki newslettera oraz kliknięcie linku
potwierdzającego rejestrację przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. wysyłanie przez NIAiU bądź na jego zlecenie za pośrednictwem Newslettera informacji i ofert
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) na wskazane przez Użytkownika konto
e-mailowe;
b. przetwarzanie przez NIAiU bądź na jego zlecenie danych osobowych Użytkownika
związanych z obsługą Newslettera (dalej: „Dane”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.,

poz. 1781 ze zm.) oraz

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”;
5. NIAiU zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z
dniem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
kalendarzowych od momentu poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu drogą
elektroniczną.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdział 2
Newsletter
1. Newsletter zawiera informacje o wydarzeniach związanych z aktualną działalnością NIAiU, w
szczególności informuje o promocjach, konkursach, wystawach, festiwalach, działaniach
edukacyjnych, publikacjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, spacerach i kinie plenerowym.
2. Newsletter wysyłany jest zwykle raz w tygodniu, drogą elektroniczną w postaci listu
elektronicznego na adres email podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym (dalej:
„Formularz”).
3. NIAiU zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wysyłania Newslettera.

Rozdział 3
Aktywacja Newslettera
1. Zapisu do Newslettera można dokonać:
a. za pośrednictwem Internetu, wypełniając Formularz dostępny pod następującym adresem:
www.niaiu.pl;
b. osobiście wypełniając Formularz podczas wydarzeń organizowanych przez NIAiU.
2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących
czynności rejestracyjnych:
a. wprowadzenie Danych do Formularza;
b. naciśnięcie na przycisk zapisz się do Newslettera / przekazanie wypełnionego Formularza
pracownikowi NIAiU;
c.

zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej;

d. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail.
3. Brak potwierdzenia rejestracji, o którym mowa w ust. 2 lit. f powyżej, skutkuje usunięciem
wprowadzonych Danych z listy dystrybucyjnej Newslettera po 3 dniach od daty rejestracji.
4. NIAiU ma prawo usunąć nieprawidłowy i nieistniejący adres e-mail z listy dystrybucyjnej
Newslettera bez podania przyczyny.
4. Do korzystania z Newslettera niezbędny jest:
a. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział 4
Dane Użytkownika
1. Na Dane składa się:
a. adres e-mail (obowiązkowo);
b. kod pocztowy (opcjonalnie);
c. imię (opcjonalnie).
2. Użytkownik podaje Dane dobrowolnie.
3. Administratorem Danych jest NIAiU. NIAiU nie udostępnia Danych osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo:
a. żądać dostępu do Danych;
b. dokonać zmiany lub poprawienia Danych;
c. żądać usunięcia Danych;
d. odwołać zgodę na przetwarzanie Danych.
5. Żądanie usunięcia Danych lub odwołanie zgody na przetwarzanie Danych skutkować będzie
zakończeniem świadczenia usługi Newslettera i usunięciem Danych Użytkownika z listy
dystrybucyjnej Newslettera.

Rozdział 5
Okres świadczenia usługi Newsletter
1. Usługa Newsletter świadczona jest na czas nieoznaczony.
2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Newslettera w każdym momencie bez podania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów.
3. Rezygnacja może nastąpić poprzez:
a. kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości email wysyłanej w
ramach Newslettera;
b. wysyłanie NIAiU wiadomości o rezygnacji z Newslettera na adres newsletter@niaiu.pl.
4. Rezygnacja z Newslettera oznacza zakończenie świadczenia tej usługi.
5. NIAiU zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla
wszystkich lub dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny, po uprzednim
powiadomieniu Użytkowników (Użytkownika) o takim fakcie.
6. W

przypadku

zrezygnowania

lub

zaprzestania

świadczenia

usługi

niezwłocznie usuwa Dane Użytkownika z listy dystrybucyjnej Newslettera.

Newslettera,

NIAiU

Rozdział 6
Reklamacje
1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach funkcjonowania Newslettera
(dalej: „Reklamacja”).
2. Reklamacje należy składać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4,
00-366

Warszawa,

z

dopiskiem

„Newsletter

–

reklamacja”

lub

mailowo

na

adres:

newsletter@niaiu.pl
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez NIAiU niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji NIAiU
zwróci się o uzupełnienie informacji. Użytkownik powinien uzupełnić informację w terminie 7 dni
od otrzymania prośby o uzupełnienie informacji. Termin do rozpatrzenia Reklamacji biegnie od
dnia uzupełnienia informacji nie dłuższego jednak niż wskazane 7 dni.
5. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym.

Rozdział 7
Prawa Autorskie
1. Treść Newslettera stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.,

poz. 1231 ze zm. ), do których zarówno

osobiste jak i majątkowe prawa autorskie przysługują wyłącznie NIAiU.
2. Treści umieszczonych w Newsletterze, w szczególności zdjęcia, opisy, informacje, można
wykorzystywać wyłącznie w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego 1, nie można
ich rozpowszechniać (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) w jakikolwiek sposób, a w
szczególności umieszczać w materiałach promocyjnych, na portalach społecznościowych,
blogach czy stronach internetowych bez zgody NIAiU.

1

Użytek osobisty - zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez
krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą przy
ul. Foksal 4 w Warszawie 00-366, NIP 525-273-34-95, REGON 368945652 (dalej: Administrator).



Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych adres e-mail iod@niaiu.pl



Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a)w celu wysyłki newslettera Instytutu



Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub
produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi
prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.



Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony
prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu
Administratora.



Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).



Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres
wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane
osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.





Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)

dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b)

ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c)

ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d)

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e)

przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@niaiu.pl



Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.



Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

