POLITYKA PRYWATNOŚCI
ARCHEMIC Sp. z o.o. z/s w Ostródzie

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY EU 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W
ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE
SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016
R. (DALEJ RODO) ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI
INFORMACJAMI

Dla osób prowadzących korespondencje z Archemic Sp. z o.o.

Dla kontrahentów Archemic Sp. z o.o.

Dla pracowników Archemic Sp. z o.o.

Dla kandydatów do pracy w Archemic Sp. z o.o.

Dla osób odwiedzających witrynę firmową www.archemic.pl
wraz z polityką dot. ciasteczek, czyli tzw. Cookies
Dla osób korzystającego z oferowanej na stronie www.archemic.pl
usługi „Newsletter”

DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PROWADZĄCYCH KORESPONDENCJE
Z ARCHEMIC SP. Z O.O. Z/S W OSTRÓDZIE
(w tym dla pracowników osób prawnych
i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archemic Sp. z o.o. z/s w
Ostródzie ul. 1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda, tel. 694 594 050 , e-mail:
biuro@archemic.pl , zwana dalej Spółką;
2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych,
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z
prowadzeniem, pomiędzy Panią/Panem, a Spółką korespondencji w celu;
realizacji umów na dostarczanie towarów i usług; nawiązywania i podtrzymywania
dobrych stosunków i komunikacji z podmiotami zainteresowanymi naszą
działalnością, a także oferowanymi przez nas produktami lub/i usługami;
4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom lub naszym
podwykonawcom np. firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne czy
pomoc prawną)
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza
terytorium UE
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez czas 11 lat od
daty ostatniej korespondencji
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (UODO), w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych narusza przepisy RODO
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla
prowadzenia korespondencji. W przypadku braku zgody na podanie danych
osobowych komunikacja pisemna pomiędzy Panem/Panią, a Spółką nie będzie
możliwa;
10.Podane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób
zautomatyzowany
11.Podane przez Pana/Panią dane nie będą profilowane w sposób automatyczny

DLA KONTRAHENTÓW
NIE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archemic Sp. z o.o. z/s w
Ostródzie ul. 1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda, tel. 694 594 050 , e-mail:
biuro@archemic.pl , zwana dalej Spółką;
2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych
z wykonaniem umowy/porozumienia/ugody lub innej czynności prawnej
zawartej pomiędzy Panem/Panią, a Spółką na podstawie; zawartych przez
Pana/Panią ze Spółką umów na dostarczanie towarów i usług, określenie stron
transakcji czy wystawianiem faktur lub innych dokumentów
3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom lub
podwykonawcom tj. podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu
lub transporcie naszych produktów, a także firmom świadczącym dla Spółki
pomoc prawną, wywiadowniom gospodarczym czy świadczącym dla Spółki usługi
windykacyjne lub informatyczne
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar
UE
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres 11 lat od zawarcia
umowy lub wystawienia faktury (w zależności, która z tych przesłanek wystąpi
później).
6. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych
realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią a Spółką będzie niemożliwa
9. Podane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
10.Podane przez Pana/Panią dane nie będą profilowane automatycznie

DLA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archemic Sp. z o.o. z/s w
Ostródzie ul. 1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda, tel. 694 594 050. , e-mail:
biuro@archemic.pl , zwana dalej Spółką
2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z
zatrudnieniem w Spółce na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa
w tym zakresie
4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione; naszym partnerom, czyli
przedsiębiorstwom z którymi współpracujemy, naszym podwykonawcom, czyli
podmiotom, z których usług korzystamy np. firmom świadczącym dla Spółki
usługi informatyczne, pomoc prawną, obsługę kadrowo – płacową)
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz
przez 10 lat licząc od dnia zakończenia pracy w Spółce na podstawie
odpowiednich przepisów prawa
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo ich sprostowania
8. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(UODO), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy RODO
9. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 221 k.p. i
stanowi warunek zatrudnienia w Spółce
10.Podane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane automatycznie

DLA APLIKUJĄCYCH O PRACĘ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archemic Sp. z o.o. z/s w
Ostródzie ul. 1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda, tel. 694 594 050 , e-mail:
biuro@archemic.pl , zwana dalej Spółką
2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z
realizacją procesu rekrutacji w Spółce na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom świadczącym dla Spółki
usługi z zakresu poszerzania kwalifikacji jej pracowników lub ubiegających się o
zatrudnienie, firmom informatycznym lub firmom świadczących dla Spółki pomoc
prawną, a w razie potrzeby w zakresie otrzymania odpowiednich
zezwoleń/poświadczeń lub innych dokumentów urzędowych lub zgód
wydawanych przez instytucje publiczne, także tym instytucjom
5. Pana/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar
UE);
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu
rekrutacji
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, mając jednak świadomość, że wycofanie zgody nie pozwoli na
prowadzenie dalszego procesu rekrutacji
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (UODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Podanie przez Pan/Pani danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem
wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy
Pan/Pani nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pan/Pani mógł/mogła
wziąć udziału w procesie rekrutacji;
10.Podane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane automatycznie.

DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH WITRYNĘ FIRMOWĄ
WWW.ARCHEMIC.PL ORAZ REJESTRUJĄCYCH SIĘ DO
NEWSLETTERA WRAZ Z POLITYKĄ DOT. CIASTECZEK TZW.
COOKIES
1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: www.archemic.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Archemic Sp.
z o.o. ul. 1 Dywizji 1/07 14-100 Ostróda
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@archemic.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis może wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w celu: prowadzenie
newslettera, obsługi zapytań przez formularz lub prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez
dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
systemów Operatora lub/i poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików
cookie (tzw. „ciasteczka”) – patrz nasza polityka cookies .
7. W celu zabezpieczenia danych operator okresowo zmienia swoje hasła
administracyjne.
8. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Kolrise
Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7/3 58-500 Jelenia Góra
9. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
2. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe upoważnionym
pracownikom i współpracownikom spółki, którzy korzystają z danych w celu
realizacji celu działania strony, ale również innym odbiorcom, jeśli będzie to
niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Administratorze nałożonych przez wyroki sądowe lub
właściwe decyzje administracyjne lub też obowiązujące przepisy prawa.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż przez 3
lata.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia
4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach np.
newslettera lub zapytań, niezbędne do obsługi Serwisu
6. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.
3. Informacje w formularzach i Newsletter
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
5. Serwis udostępnia funkcjonalność NEWSLETTER. W przypadku tej
funkcjonalności, w celu otrzymywania od Spółki aktualności oraz informacji
handlowych jest Pan/Pani zobligowany do wyrażenia zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu przystąpienia do usługi Newsletter, rozumianej
jako marketing produktów Archemic Sp. z o.o., a tym samym na otrzymywanie na
podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych
wysyłanych przez Archemic Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie zgodnie z Ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Użytkownik wyraża zgodę omówioną w pkt. 5 powyżej mając świadomość, że
jego zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem
jego danych z bazy Spółki. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
wycofaniem. Więcej informacji na ten temat uzyska Pan/Pani w publikowanym
poniżej Regulaminie Newslettera .
4. Informacja o plikach cookies
1. Serwis możę korzystać z plików cookies, a Pan/Pani korzystając z naszej strony
internetowej wyraża zgodę na ich używanie w celach statystycznych,
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika

3.
4.

5.

6.

Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies mogą zostać wykorzystane są celu automatyzacji działanie Serwisu
w odniesieniu do jego użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika
po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie
korespondencji handlowej od Operatora.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
w tym zakresie – czytaj Zarządzanie plikami cookies.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze
stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Edge , Internet
Explorer , Chrome , Safari , Firefox , Opera , Android , Safari (iOS) , Windows
Phone

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z OFEROWANEJ NA STRONIE WWW.ARCHEMIC.PL
USŁUGI „NEWSLETTER”

Regulamin świadczenia usługi Newsletter
1. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Archmic Sp. z o.o. z/s w Ostródzie ul.
1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504436, o kapitale
zakładowym 10.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:
7412127067, numer Regon: 281578020, zwaną dalej „Spółką”, której dane
kontaktowe umieszczono poniżej.
Dane kontaktowe:
Archemic Sp. z o.o. z/s w Ostródzie
ul. 1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda
adres poczty elektronicznej: office@archemic.pl
numer telefonu do Biura Zarządu Spółki: +48 694594050,
tel. czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany
przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej, wysyłana jest przez Archemic Sp. z
o.o. z/s w Ostródzie informacja w formie listu elektronicznego, zwana dalej
„Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony.
3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Archemic Sp. z o.o.,
aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Archemic Sp. z o.o. oraz
oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron
itp.
4. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż co siedem dni.
5. Każdy Newsletter zawiera, poza treścią informacyjno marketingową także:
informację o Archemic Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie jako nadawcy
Newslettera, wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, informację o
sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie wskazanego przez Pana /Panią
adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.
6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Pana/Panią
komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet
oraz od posiadania przez Pana/Panią aktywnego konta poczty elektronicznej

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika
następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.archemic.pl
:odanie Pana/Pani adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym na
stronie internetowej, wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu
adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk
„Zapisz się”, kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w
przesłanej przez Archemic Sp. z o.o. wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy
w Newsletterze Archemic”.
8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie Pana
/Pani adresu poczty elektronicznej do listy mailingowej spółki. Pana / Pani adres
poczty elektronicznej będzie wykorzystywany w celu wysyłania Panu /Pani
Newsletterów.
9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu Pana/Pani
poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w
formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania
Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane
te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości
Newslettera do jego potrzeb.
10.Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Archemic Sp. z o.o.
Może Pan/Pani skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. 1 Dywizji 7/01, 14100 Ostróda.
Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, w celu sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich uprawnień proszę kontaktować się
ze spółką, pisząc na adres: office@archemic.pl .
11.Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze
Newsletter.
Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w
usłudze Newsletter jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani
danych osobowych jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych
Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Pana / Pani
dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika
zgody. Pana/Pani dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas
w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania
marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich,
w szczególności do państw spoza EOG.
12.Ma Pan/Pani prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do
ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez spółkę
Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony

danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pana/Pani
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13.W każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, może Pan/Pani
zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej na który wysyłany jest
Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter”
umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój
adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk
„Wypisz się”.
14.Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie z użyciem danych spółki wskazanych na początku
niniejszego regulaminu
15.Archemic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian
Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie
internetowej www.archemic.pl/newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu,
zawierającej nową treść Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez
okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu
zostanie Pan/ Pani dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem
Newslettera na adres Pana/Pani poczty elektronicznej podany podczas rejestracji,
informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub/i jego aktualną treść.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni
kalendarzowych przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu.
16.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o
jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu
poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony
Regulamin będzie Pana/Panią wiązać, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o jego zmianie nie oświadczy Pan/Pani o rezygnacji z usługi
Newsletter.
17.Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod
adresem http://www.archemic.pl/neswletter/regulamin.html w formie, która
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym się Pan /Pani posługuje. Utrwalenie,
zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter
następuje przez przesłanie Panu/Pani na adres poczty elektronicznej podany w
ramach rejestracji treści zawartej umowy.
18. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na
stronie internetowej pod adresem: www.archemic.pl/politykaprywatnosci.html

