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§1. Rodzaje i zakres usługi
Niniejszy regulamin określa

www.filharmoniamalucha.pl

www.obozymuzyczne.pl

edukacjarodzicielska.pl

edukacjarodzicielska.pl

n

zasady korzystania z usługi „Newsletter koncertowy „FILHARMONII malucha””, wydawanej
przez BUJNOWICZ Konsorcjum z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sowińskiego 5A –
właściciela znaku towarowego „FILHARMONIA malucha” i serwisu www.filharmoniamalucha.pl.

n

warunki wysyłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika
adres e-mail, informacji dotyczących informacji i publikacji zawierających reklamy (zgodnie
z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r., Dz. U. nr 144
poz. 1204), a w szczególności: informacji o aktualnych działaniach „FILHARMONII malucha”,
planowanych koncertach, repertuarze, przedsprzedażach biletów, a także okazjonalnych
promocjach cenowych, konkursach, informacjach prasowych i publikacjach.

§2. Warunki świadczenia usługi
1.

Usługa świadczona jest przez BUJNOWICZ Konsorcjum, po uprzednim wskazaniu przez
Użytkownika adresu e-mail w formularzu rejestracji na stronie www.filharmoniamalucha.pl
oraz akceptacji Regulaminu świadczenia usługi „Newsletter koncertowy FILHARMONII
malucha””. Następnie BUJNOWICZ Konsorcjum przesyła link aktywacyjny, który należy
kliknąć w celu aktywowania subskrypcji (rejestracji w serwisie www.filharmoniamalucha.pl).
Usługa jest aktywna począwszy od tego momentu.

2.

W celu skorzystania z usługi konieczne jest posiadanie urządzeń z dostępem do sieci Internet
i umożliwiających przeglądanie stron internetowych, jak również poczty elektronicznej.

3.

Usługa świadczona jest bezpłatnie, w sposób cykliczny drogą elektroniczną, w postaci listu
elektronicznego (e-mail).

4.

Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych Użytkowników dwa do czterech razy
w miesiącu.

5.

Użytkownik nie może wskazać adresu poczty elektronicznej, którego elementy pozwalają bez
nadmiernych kosztów, czasu lub działań na ustalenie tożsamości danej osoby.

6.

Przekazywane za pośrednictwem usługi treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

7.

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem jego zgody na

edukacjarodzicielska.pl

www.music-english.pl

a.

na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail
publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

b.

na przetwarzanie danych, podanych przez Użytkownika, przez BUJNOWICZ
Konsorcjum zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r
(Dz. U. nr 133 poz. 883).

8.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

9.

BUJNOWICZ Konsorcjum nie udostępnia powierzonych
przekazuje adresów e-mail innym podmiotom.

danych

osobom

trzecim

i

nie

§3. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy
1.

Umowa zawierana jest z chwilą zakończenia procedury aktywacji, o której mowa w pkt. 2.1.

2.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

® Znaki towarowe „FILHARMONIA malucha”, „LETNIA akademia muzyki”, „Szkoła Rodzenia”, „Poradnie
Specjalistyczne”, „Uniwersytet Rodziców”, „Music English Academy” są własnością BUJNOWICZ Konsorcjum.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami
i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez zgody Autora.
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3.

Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany
Newsletter koncertowy lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając
odpowiedni formularz rezygnacji oraz po aktywowaniu linku potwierdzającego rezygnację
przesłanego na wskazany adres poczty elektronicznej; adres zostaje bezpowrotnie usunięty
z bazy serwisu www.filharmoniamalucha.pl.

4.

BUJNOWICZ Konsorcjum zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi bez podania
przyczyn oraz prawo do zmiany w zakresie świadczonej usługi bez informowania
Użytkowników.

www.bujnowicz.pl

www.bujnowicz.pl

§4. Tryb postępowania reklamacyjnego.
www.yamahakatowice.pl

1.

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres biuro@filharmoniamalucha.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo
zaistniały problem.

2.

Odpowiedzi są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni pocztą elektroniczną
na adres, z którego otrzymano zgłoszenie lub w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób.

www.filharmoniamalucha.pl

§5. Postanowienia końcowe
1)

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.filharmoniamalucha.pl.

2)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają
ogłoszeniu na stronie internetowej www.filharmoniamalucha.pl.

3)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 maja 2010 roku.

www.obozymuzyczne.pl
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