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§ 1 Definitions
1. Newsletter – a free of charge service provided electronically by email ("Newsletter
email"), which enables the Recipient to receive messages requested from the Provider
beforehand, regarding the business of Trzask.com Piotr Bielecki including information
about offers, promotions, latest products as well as events relating to the business.
2. Website – Trzask.com managed by the Provider at www.trzask.com
3. Provider - Piotr Bielecki entered to the Central Registration and Information on Business
managed by the Minister of Development and Finance, being an entrepreneur managing a
business activity with the following name: "Trzask.com Piotr Bielecki" with its registered
office in Lublin, ul. Stanisława Dubois 6/2, 20-061 Lublin, VAT No.: 712-288-03-42, REGON
(Registration No.): 060257241, email address:: info@trzask.com
4. Recipient - any entity using the Newsletter Service.
§ 2 Service Subject
1. The Recipient concludes a contract with the Provider on the provision of the Newsletter
Service.
2. The Recipient may use the "Newsletter email" service voluntarily by providing their email
address and filling out an electronic form.
3. The Service Subject consists of messages specified in §1 item 1.
4. Messages within the scope of the Newsletter Service will be sent electronically to the
email address indicated by the Recipient when signing up to the Newsletter.
5. Messages within the scope of the Newsletter Service may constitute pieces of work under
the Act of 4 February 1994 on Copyrights and Related Rights, and are subject to legal
protection defined in the provisions of the above act. Using, processing, copying or
modifying the message without consent of the Provider may constitute a violation of law.
§3 Concluding a Contract
1. To conclude a Contract and sign up to the Newsletter Service, the Recipient should first
provide their email address in the place indicted on the Website, to which they wish to
receive messages sent within the scope of the Newsletter.
2. The Provider will send a verification email to the Recipient, to the email address
specified by them, which will contain a confirmation link, verifying the Recipient's wish
to sign up to the Newsletter. After the Recipient confirms the Newsletter subscription, a
contract on the provision of a service is concluded, while the Provider will start its
provision to the Recipient immediately.
3. The Service is free of charge.
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4. To use the Newsletter Service, you need a device with a web browser in the latest
version, supporting JavaScript and Cookie files, with access to the internet as well as an
active email address.
§4 Contract Duration
1. The contract on using the Newsletter Service is concluded between the Provider and
Recipient for an indefinite period.
2. Each of the Parties may terminate the Newsletter contract without specifying the reason
and incurring any costs, at any time.
3. Termination of the contract by the Recipient takes place by sending an email to the
Provider's address: info@trzask.com with a clearly stated request for cancelling the
Newsletter Service contract.
4. The Provider has the right to cease Newsletter Service provision at any time after
notifying the Recipients by email in advance.
§5 Personal Data
1. The Personal Data Controller applicable to the data of Recipients shared with the
Provider
in relation to the Newsletter Service is as follows: Piotr Bielecki, an entrepreneur
managing a business with the following name: "Trzask.com Piotr Bielecki” with its
registered office in Lublin, ul. Stanisława Dubois 6/2, 20-061 Lublin

2. Personal data of Recipients is processed in line with the contract and for the purpose of
its execution, in line with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (GDPR).
3. Specifying personal data is completely voluntary but required in order to provide the
Newsletter Service.

4. Personal data of the Recipient may be removed from the Provider's databases upon the
Recipient's request at any time (the right to be forgotten), unless further collection of
data is required from the point of view of justified business of the Provider (e.g. making
claims).
5. Revoking a consent for processing personal data by the Recipient is equal to
terminating the contract on the provision of the Newsletter Service.
6. In line with GDPR, the Provider makes it possible for the Recipients to access their
personal data, modify or clarify it, remove, transfer or limit its processing as well as to
submit an objection against processing personal data on general principles specified by
the laws, including the right to submit a claim to the President of the Office for Personal
Data Protection.
7. Detailed information regarding personal data processing by the Provider can be found in
the Privacy Policy available on the website.
§6 Complaints
1. Any complaints regarding the provision of the Newsletter Service should be notified to
the Provider by email to: info@trzask.com
2. In the complaint, please specify the data of the person submitting the complaint and
describe its subject, in particular specify the irregularities in providing the Newsletter
Service.
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3. The Provider will process the complaint within 14 days from its receipt, by responding to
the email address indicated in the complaint.
§7 Final Provisions
1. The Provider reserves the right to change these Terms and Conditions only due to
important reasons. The requirement for changing the Terms and Conditions caused by
modernisation of the Newsletter Service or a change in the legal regulations affecting the
provision of the service by the Provider, are considered important reasons.
2. Information about the planned change of Terms and Conditions will be announced at least
7 days prior to its enforcement, by email to the Recipient, to the address specified by
them when signing up to the "Newsletter email" service.
3. If the Recipient does not object the planned changes before they are enforced, it will be
assumed that such changes are accepted by the Recipient.
4. If the Recipient does not accept the planned changes, they should notify the Provider
about this fact by email to: info@trzask.com, which will result in termination of the
contract on the provision of the service as on the date of the planned changes being
enforced.
5. The Recipient is prohibited from providing illegal content.
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Wersja polska

Regulamin newsletter
§ 1 Definicje
1. Newsletter – nieodpłatnie świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości
e-mail („Newsletter e-mail”) usługi, dzięki którym Usługobiorca może otrzymywać od
Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące
działalności Trzask.com Piotr Bielecki, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz
nowościach, a także wydarzeniach związanych z działalnością.
2. Strona – strona internetowa Trzask. com prowadzona przez Usługodawcę pod adresem
www.trzask.com oraz subdomeną blog.trzask.com
3. Usługodawca - wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Piotr Bielecki przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „Trzask.com Piotr Bielecki” z/s w Lublinie przy ul.
Stanisława Dubois 6/2, 20-061 Lublin, NIP: 712-288-03-42, REGON: 060257241, adres
poczty elektronicznej: info@trzask.com
4. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
§ 2 Przedmiot usługi
1. Usługobiorca zawiera umowę o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą.
2. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi „Newsletter e-mail”, poprzez
dobrowolne udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i uzupełnienie
formularza elektronicznego,
3. Przedmiotem usługi są wiadomości o których mowa w §1 ust. 1.
4. Wiadomości w ramach usługi Newsletter wysyłane będą drogą elektroniczną na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
5. Wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter mogą stanowić utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie i prawa pokrewne i jako takie podlegają
ochronie prawnej określonej w przepisach tejże ustawy. Korzystanie, przetwarzanie,
kopiowanie, modyfikowanie wiadomości bez zgody Usługodawcy może stanowić
naruszenie prawa.
§3 Zawarcie umowy
1. W celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku
Usługobiorca podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie swój adres e-mail na
który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.
2. Na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość
weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę
woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę subskrypcji
Newslettera zostaje zawarta umowa oświadczenie usługi, a Usługodawca niezwłocznie
rozpoczną jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
3. Usługa jest bezpłatna.
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4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową
w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci
Internet, a także aktywne konto e-mail.
§4 Czas trwania umowy
1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą, a
Usługobiorcą na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę Newsletter, bez podawania przyczyny i
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie.
3. Wypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę następuje poprzez wysłanie wiadomości na
adres e-mail Usługodawcy: info@trzask.com z wyraźnie sprecyzowanym żądaniem
anulowania umowy usługi Newsletter.
4. Usługodawca ma prawo zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdym momencie po
uprzednim poinformowaniu Usługobiorców wiadomością e-mail.
§5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku
z usługą Newsletter jest Piotr Bielecki przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą „Trzask.com Piotr Bielecki” z/s w Lublinie przy ul. Stanisława Dubois 6/2, 20-061
Lublin

2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji
zgodnie z przepisami prawa - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych oraz 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 (RODO)
3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
usługi Newsletter.
4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać na jego żądanie usunięte z baz danych
Usługodawcy w każdym momencie (prawo do zapomnienia), chyba że ich dalsze
gromadzenie jest niezbędne z punktu widzenia uzasadnionego interesu Usługodawcy (np.
dochodzenie roszczeń).
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest
równoznaczne
z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zgodnie z przepisami RODO prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa, w tym
również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera
polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej.
§6 Reklamacje
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1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące świadczenia usługi Newsletter należy zgłaszać
Usługodawcy na adres e-mail: info@trzask.com
2. W treści reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację oraz opisać
przedmiot reklamacji, w szczególności na czym polegały nieprawidłowości w świadczeniu
usługi Newsletter.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego, odpowiadając na adres wskazany w treści reklamacji.
§7 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych
przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu
spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ
na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w
momencie zapisywania się do usługi „Newsletter e-mail”.
3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia
ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać
informację o tym, na adres e-mail Usługodawcy: info@trzask.com co będzie skutkować
rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
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