
 

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER 

 

Serwis internetowy Newsletter SJSI jest prowadzony i administrowany przez 

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą z siedzibą w Warszawie (00-

680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające 

numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805. 

 

Treść niniejszego Regulaminu określa zasady korzystania z Usługi Newsletter świadczonej 

przez w ramach Serwisu. 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie: 

 

Administrator  Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych 

z siedzibą z siedzibą w Warszawie (00-680) przy 

ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz 

numer REGON: 015596805. 

 

Serwis strona internetowa prowadzona pod adresem 

https://sjsi.org/newsletter-sjsi/ 

 

Użytkownik  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która zapisała się do Usługi Newsletter. 

 

Usługa Newsletter  usługa świadczona przez Administratora, polegająca 

na przesyłaniu informacji o nadchodzących wydarzeniach 

związanych z działalnością Administratora, w szczególności 

informacji handlowych dotyczących produktów lub usług 

oferowanych przez Administratora, w tym informacje 

o organizowanych przez Administratora konferencjach, 

kursach, egzaminach  etc. 

 

Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usługi Newsletter 

 

  



 

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Usługa Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną przez Administratora w ramach 

Serwisu. 

2. Świadczenie usługi Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika 

informacji w formie listu elektronicznego. Przesyłane informacje mogą zawierać 

informacje handlowe dotyczące produktów lub usług oferowanych przez 

Administratora, w szczególności informacje o organizowanych przez Administratora 

konferencjach, kursach, egzaminach  etc. 

 

3. Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba, która w Serwisie w części dotyczącej 

Newslettera poda swój adres e-mail, wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, a następnie naciśnie na przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie przycisku „Zapisz 

się” spowoduje wysłanie na podany adres e-mail wiadomości w celu potwierdzenia 

zapisania się na Newsletter. Osoba, która chce korzystać z Newslettera zobowiązana 

jest potwierdzić chęć zapisania się na Newletter poprzez kliknięcie przycisku 

„Potwierdzam”, który zawarty będzie w przesłanej wiadomości e-mail. 

 

4. Wraz z chwilą dokonania skutecznego zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia 

umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Umowa zawarta jest na czas 

nieokreślony.  

 

5. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania 

Newslettera. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć tutaj lub w link przesyłany 

na końcu każdej wiadomości zawierającej Newsletter. Rezygnacja z otrzymywania 

Newslettera stanowić będzie rozwiązanie umowy, co skutkować będzie zaprzestaniem 

przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. 

 

6. Do sprawnego i niezakłóconego korzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest 

korzystanie przez Użytkownika z urządzenia końcowego (smartfon, komputer osobisty, 

tablet etc.)  z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką 

internetową, posiadanie konta e-mail. 

 

7. Użytkownik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która  mogłaby 

spowodować nieprawidłowe działanie systemu teleinformatycznego obsługującego 

Serwis. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze 

bezprawnym.  

 

8. Korzystanie z Usługi Newsletter jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

  

https://sjsi.org/anuluj-subskrybcje/


 

 

 

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER 

 

1. Administrator świadczy Usługę Newsletter na zasadach ustalonych w treści niniejszego 

Regulaminu. 

 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w świadczeniu Usługi 

Nweslettera jeżeli przerwa ta wynika z awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania 

infrastruktury technicznej lub oprogramowania będącego poza wpływem 

Administratora. 

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia swobodnej decyzji o zaprzestaniu 

świadczenia Usługi Newsletter. W przypadku podjęcia takiej decyzji Administrator 

powiadomi o tym fakcie wszystkich Użytkowników. 

 

 

 

§ 4 DANE OSOBOWE 

 

1. Użytkownik, który dobrowolnie zapisał się do Usługi Newsletter wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych. 

 

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody 

na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika uniemożliwiać 

będzie korzystanie z Usługi Newsletter. 

 

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 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 oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje 

dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników zawarte zostały w Załączniku 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 5 REKLAMACJE 

 

1. Użytkownicy mogą składać Administratorowi reklamacje dotyczące Usługi Newsletter 

za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres office@sjsi.org 

 

2. Treść reklamacji powinna zawierać możliwie szczegółowy opis sprawy, której dotyczy 

wnoszona reklamacja oraz adres e-mail na który Administrator może skierować 

odpowiedź do Użytkownika. 

 

3. Rozpoznanie wniesionej reklamacji zostanie dokonane w terminie 14 dni od chwili 

otrzymania reklamacji. 

 



 

 

4. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji  poprzez 

skierowanie wiadomości e-mail. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 14.05.2021 Regulamin jest udostępniony w 

wersji elektronicznej na stronie Serwisu. 

2. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi 

świadczonej drogą elektroniczną stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

i jest jego integralną częścią. 

 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego 

Regulaminu, w szczególności w przypadku, w którym dokonanie takiej zmiany 

podyktowane będzie zmianą obowiązującego porządku prawnego. Zmiana Regulaminu 

będzie skuteczna w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak 

niż 14 dni od chwili ustalenia nowej treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu 

Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość e-mail oraz wyświetlenie 

specjalnego komunikatu na stronie Serwisu. Archiwalne wersje Regulaminu będą 

dostępne na stronie Serwisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych ? 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Stowarzyszenie Jakości Systemów 

Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 

015596805. 

 

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ? 

 

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest: 

1. Wysyłanie Newslettera wydawanego przez Administratora. 

2. Realizacja usługi polegającej na obsłudze subskrypcji Newslettera, obsłudze 

reklamacji. 

3. W celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora np. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

 

1. Dla wysyłki Newslettera i zrealizowania obowiązków Administratora związanych 

obsługą subskrypcji Neweslettera podstawę przetwarzania stanowi zgoda podmiotu 

danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 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. 

2. Dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawę przetwarzania 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 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 zezwalający na przetwarzanie danych gdy służy 

to realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe? 

 

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom 

podmiotów: 

 



 

 

1. Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności 

obsługę serwerów Administratora, podmiotom prowadzącym usługi rachunkowe, 

kancelariom prawnym. 

 

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane? 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika przetwarzane będą do 

czasu wycofania udzielonej zgody. Po wycofaniu zgody, w uzasadnionych prawem 

przypadkach np. obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń Administrator może 

przetwarzać dane osobowe, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora nie 

dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń. 

 

 

Jakie są prawa Uczestników Ankiety w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych? 

 

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. 

Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail: rodo@sjsi.org za pomocą którego można 

kontaktować się w sprawie danych osobowych.. 

 

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych? 

 

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Czy Administrator będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG? 

 

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG. 

 

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do korzystania 

z usługi Newslettera. 

 

 

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych 

osobowych, w tym profilowanie? 

 

Nie, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych 

osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

INFORMACJA  O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH 

Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Administrator mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 

6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 

Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach 

związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

 

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, 

a Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego 

bezpieczeństwa Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem 

z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby 

nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub 

przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja 

w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę. 

 

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość 

zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe 

oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. 

Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione 

wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby 

odbiorców. 

 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów 

antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą 

aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń 

podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, 

regulaminów etc. 

 

Administrator zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja 

i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych 

przez Administratora od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik 

sieci Internet odwiedzający stronę Administratora określone zostały w dokumencie Polityce 

Prywatności dostępnej na stronie https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/  

 

https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/

