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REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTERA 

 

 

§ 1 Regulamin usługi 

1. Administratorem danych jest firma: Adria Art sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Artura 

Grottgera 4/2, 85-227 Bydgoszcz. 

2. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Adria Art sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy, ul. Artura Grottgera 4/2, 85-227 Bydgoszcz, NIP: 967-142-26-55, KRS: 0000987353, 

REGON: 381340539, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody 

na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem. 

3. Firma Adria Art gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego 

wykonania usługi newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

4. Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google Analytics oraz przez Facebook w 

celach statystycznych, są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe. 

5. Firma Adria Art nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom 

czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 

Kraków, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności 

towarzyszących tej usłudze. 

6. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub 

niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych 

osobowych służy następujący adres e-mail: daneosobowe@adria-art.pl, info@adria-art.pl lub numer 

telefonu 52 371 58 48. Zrezygnować z usług newslettera można też klikając w link, który jest 

umieszczony w stopce każdej wiadomości. 

7. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) 

dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki 

prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili 

jej nowego opublikowania. 

8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia 

korzystania z usług. 

 

 

 

 

Data utworzenia regulaminu: 20.03.2021 r. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2022 r. 

01.09.2022 zmieniła się forma prawna Adria Art – przekształcenie ze spółki komandytowej w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie umowy zachowują ważność i nie ma potrzeby ich 

aneksowania. Nie zmienia się także numer NIP, nowy jest tylko numer KRS. W stopce są podane 

zaktualizowane dane spółki. 


