Regulamin newslettera „Stalowy Serwis Informacyjny”
1. Usługa bezpłatnego newslettera - „Stalowego Serwisu Informacyjnego ” świadczona jest przez wydawcę
portalu puds.pl – Polską Unię Dystrybutorów Stali z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8,
REGON

016125083, NIP 522-25-07-423, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000098040.
2. Wysyłanie newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgodzie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W celu zamówienia bezpłatnego newslettera należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie
www.puds.pl/newsletter, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.
4. Osoba zamawiająca newsletter powinna wypełnić wszystkie pola formularza, podając wyłącznie własne,
prawdziwe dane.
5. Odbiorcy newslettera przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
6. Administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do formularza jest Polska Unia
Dystrybutorów Stali.
7. Przesłanie wypełnionego formularza zamówienia newslettera oznacza:
- przyjęcie do wiadomości i akceptację przez zamawiającego postanowień regulaminu;
- zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu;
- zgodę na przetwarzanie przez administratora zbioru – Polską Unię Dystrybutorów Stali, danych
osobowych zawartych w formularzu w celu świadczenia usługi bezpłatnego newslettera oraz w celach
marketingowych;
- przyjęcie do wiadomości dobrowolności podania danych oraz posiadania prawa wglądu i poprawiania
danych osobowych wpisanych do formularza;
- zgodę na otrzymywanie od Polskiej Unii Dystrybutorów Stali lub innych podmiotów, wszelkich informacji
handlowych, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
8. Polska Unia Dystrybutorów Stali nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej
osobom trzecim.
9. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z usług subskrypcji newslettera, poprzez wysłanie pustego
e-mail`a o tytule „Rezygnacja” na adres: stalowyserwisinformacyjny@puds.pl.
10. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej puds.pl.
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