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Szczególny Regulamin Usługi Newslettera 
  
 

§ 1 Postanowienia Ogólne 
 

1. Niniejszy Szczególny Regulamin Usługi Newslettera (Dalej: „Szczególny Regulamin 
Newsletter”) stanowi załącznik numer 9 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług 
(Dalej: Ogólny Regulamin), którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: 
fotofujifilm.pl/regulaminy Pojęcia użyte w niniejszym Szczególnym Regulaminie 
Newslettera, a nie zdefiniowane  w słowniczku definicji określonym w § 1 ust. 5 
niniejszego Szczególnego Regulaminu Newslettera w pierwszej kolejności rozumieć 
tak jak przyjęto to w Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach, a gdyby w 
Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach nie przewidziano odpowiedniej 
definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do znaczenia przyjętego w 
przepisach obowiązującego prawa,   a następnie do znaczenia zwyczajowego. 

2. Niniejszy Szczególny Regulamin Newslettera obowiązuje począwszy od dnia 22 
czerwca 2020 roku, aż do odwołania. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
Szczególnym Regulaminie Newslettera zastosowanie mają postanowienia Ogólnego 
Regulaminu oraz jego załączników tj.: Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki Cookies. 
Treść tych dokumentów znajduje się pod adresem:  fotofujifilm.pl/regulaminy 

3. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia Ogólnego Regulaminu oraz 
jego załączników tym: niniejszego Szczególnego Regulaminu Newslettera, Ogólnego 
Regulaminu, Ogólnej Polityki Prywatności, Ogólnej Polityki Cookies, Ogólnej Klauzuli 
Informacyjnej, jeżeli rozpoczął korzystanie z Usługi. Użytkownik ma prawo jednak 
prawo do wykazywania Usługodawcy faktu przeciwnego. W tym zakresie stosuje się 
postanowienia § 1 ust. 2 Ogólnego Regulaminu. 

4. Dane Usługodawcy wraz z listą prowadzonej Strony Internetowej lub Usługi stanowi 
załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu. Treść dostępna pod adresem: 
fotofujifilm.pl/regulaminy 
a) Newsletter oznacza usługę, której cechą jest wysyłanie, w tym w sposób 

zautomatyzowany, informacji w postaci elektronicznego listu tj. za pomocą 
poczty elektronicznej do subskrybentów, przy czym informacja ta może zawierać: 
informacje o nowych usługach, w tym informacje marketingowe, informacje o 
nowych treściach, artykułach, poradach, 

b) Subskrypcja oznacza zapisanie się do korzystania z usługi Newslettera, 
c) Formularz oznacza udostępniony przez Usługodawcę elektroniczny wniosek, 

który wymaga wpisania przez Użytkownika następujących informacji: 
-   adres e-mail (pole obowiązkowe), 
- zgoda na użycie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla 

celów marketingu bezpośredniego tj. zgoda telekomunikacyjna (pole 
obowiązkowe), 

- zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (pole 
obowiązkowe), 

-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługą 
Newslettera (pole obowiązkowe), 

-  
 

 
 



§ 2 Postanowienia Szczegółowe 
 

1. Usługodawca zapewnia, że Użytkownik może skorzystać z usługi Newslettera bez 
żadnych opłat. Użytkownik może skorzystać z kilku Newsletterów świadczonych przez 
Usługodawcę.  

2. Newslettery przesyłane mogą być w zmiennych okresach czasu.  W przypadku 
subskrybowania kilku Newsletterów zdanie powyższe odnosi się z osobna do każdego 
Newslettera. Jeśli w Formularzu Zapisu  nie ustalono inaczej Usługodawca będzie 
wysyłać Newsletter nie częściej niż w odstępach tygodniowych. 

3. Usługodawca wskazuje, iż do skorzystania z usługi Newslettera niezbędne jest 
posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail tj. konta poczty elektronicznej, przy 
czym rodzaj tego konta oraz usługodawca pozostają bez znaczenia dla działania usługi 
Newslettera. 

4. Świadczenie Usługi konkretnego Newslettera rozpoczyna się z chwilą zamówienia 
przez Użytkownika poprzez udostępniony przez Usługodawcę Formularz usługi 
Newslettera tj.: 
a) podania wszystkich wymaganych danych, w tym adresu e-mail, 
b) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Ogólnym Regulaminem oraz jego 

załącznikami, w tym Ogólną Polityką Prywatności, Ogólną Polityką Cookies, 
Szczególnym Regulaminem Newslettera, Ogólną Klauzulą Informacyjną,  

c) złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgody na: przetwarzanie danych osobowych w 
celu przesyłania newslettera, , otrzymywania informacji handlowych drogą 
elektroniczną, wykorzystywania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w 
celu marketingu przez Usługodawcę,  

oraz zarazem wysłania żądania zapisu poprzez przycisk funkcyjny „Zapisz się”, „Zapisuje 
się”, „Subskrybuje”, „Subskrybuj” lub innego o podobnym znaczeniu,  
oraz aktywacji Usługi Newslettera tj. autoryzację wysłanego na podany przez 
Użytkownika adres e-mail linku dokonywaną poprzez kliknięcie udostępnionego linku. 

5. Usługodawca wskazuje, iż udostępniony link zawiera również opcje wypisania           się 
z Newslettera, dostępną w każdym czasie. Użytkownik może zapisać mail lub go 
zarchiwizować. 

6. Brak wykonania autoryzacji uniemożliwia skorzystanie z usługi Newslettera, przy czym 
udostępniony link ma swoją ważność tj. 72 godziny od chwili dostarczenia na skrzynkę 
e-mail, po upływie których nie istnieje możliwość autoryzacji za pomocą 
udostępnionego linku, przy czym Użytkownik ma prawo ponownie zamówić Usługę w 
sposób określony w ust. 3. 

7. Usługodawca wskazuje, iż zakończenie korzystania z usługi Newslettera następuje 
poprzez użycie udostępnionego linku o nazwie „Cofam zgodę, wpisuje się!”. Stosowny 
link znajduje się w mailu autoryzującym o którym mowa w ust. 3 i 4 oraz w treści każdej 
wiadomości mail otrzymanej w ramach usługi Newslettera. Zakończenie korzystania z 
usług Newslettera jest możliwe w każdym czasie bezpłatnie. W przypadku korzystania 
z kilku Newsletterów Użytkownik musi wypisać się z osobna z każdego 
subskrybowanego Newslettera, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Użytkownik może zwrócić się o wypisanie się z konkretnego lub wszystkich 
Newsletterów drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy. Użytkownik może 
skorzystać z możliwości wysłania listu poleconego lub złożenia osobistego żądania w 
siedzibie któregokolwiek Usługodawcy. Możliwy jest również kontakt telefoniczny. 
Dane Usługodawcy wraz z danymi adresowymi, danymi kontaktowymi stanowią 
załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu.  

9. Usługodawca wskazuje, iż w związku z świadczeniem Usługi Newslettera 
przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika, a Usługodawca jest Administratorem 
Danych Osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie Danych 
Osobowych jest niezbędne do skorzystania z Usługi Newslettera.  

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika i 



podmiotu pełniącego funkcję Administratora Danych Osobowych znajdują 
się w załączniku: numer 4 do Ogólnego Regulaminu tj. Liście Danych Usługodawcy, 
Usług, Stron Internetowych, numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce 
Prywatności oraz w załączniku numer 5 do Ogólnej Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli 
Informacyjnej. Treść dostępna pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy 

11. Usługodawca świadcząc Usługę Newslettera może korzystać z plików cookies lub 
podobnych technologii. Szczegółowe informacje dotyczące cookies lub podobnych 
technologii, stosowanych cookies i podobnych technologii znajdują się w załączniku 
numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności oraz w załączniku 
numer 2 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Cookies. 

12. Sposób przebiegu postępowania reklamacyjnego określony jest w Ogólnym 
Regulaminie tj. w § 6. 

 

§ 3 Prawa autorski, Poufność 

1. Wszystkie materiały z Usługi Newslettera są przedmiotem praw własności 
intelektualnej i prawa do nich  należą do Usługodawcy lub jest on upoważniony by tymi 
prawami rozporządzać.  

2. W braku odrębnych regulaminów regulujących zasady korzystania przez Użytkownika  
z treści Newslettera przyjąć należy, iż  Usługodawca udzielił Użytkownikowi bezpłatnej, 
światowej, niewyłącznej, ograniczonej, licencji (nie podlegającej podlicencjonowaniu 
lub sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu, techniką reprograficzną, poprzez zapis 
magnetyczny, zapis techniką cyfrową, 

b) niepubliczne odtwarzanie, 
c) niepubliczne wyświetlanie, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego podobnego urządzenia. 

3.  Usługodawca może wypowiedzieć licencję w każdym czasie bez podawania przyczyny 
z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Ustala się także, iż 
wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną będzie 
równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Licencji - w takim zakresie okres 
wypowiedzenia umowy licencji jest taki sam jak okres wypowiedzenia Umowy o 
Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną i nie jest niezbędne składanie przez 
Usługodawcę odrębnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencji. 
Usługodawca  ma prawo rozwiązać umowę licencji bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Użytkownika warunków licencji, bez 
wcześniejszego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w przypadku jednak  
Konsumentów lub Przedsiębiorców Traktowanych Jak Konsument Usługodawca 
wcześniej  wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń i złożenia wyjaśnień w 
terminie 7 dni. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną bez 
zachowania okresu wypowiedzenia będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy 
licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia - w takim wypadku nie jest niezbędne 
składanie przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy licencji 
bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

4. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworu w innym celu i 
zakresie niż dla zapoznania się z ofertą Usługodawcy i dokonania wyboru usług lub 
towarów  Usługodawcy lub dokonania zamówienia usług lub towarów Usługodawcy  
lub wykonania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.  

5. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworów na innych polach 
eksploatacji, w szczególności na: modyfikację, upowszechnianie, wprowadzanie do 
obrotu, udostępnienie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, publiczne 
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publiczne 



udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym. 

6.    Użytkownik  zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby przez niego zatrudnione, w tym 
również na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów prawa 
cywilnego, nie będą ujawniać informacji dotyczących działalności Usługodawcy, 
informacji, które mogłyby być uznane za poufne, ani informacji związanych z 
przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, jak również ze 
sposobem jej wykonywania, w okresie obowiązywania usługi  ani po jej zakończeniu, 
bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie. Nie stanowi naruszenia 
poufności przekazywanie danych wymienionych w ust. 1 osobom i podmiotom 
współpracującym z Użytkownikiem w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Ustala 
się iż nie będzie uważane za niedozwolone podanie do publicznej wiadomości 
informacji, których upublicznienie wymagane jest na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Naruszeniem nie 
będzie również ujawnienie informacji, które zostały wcześniej publicznie udostępnione 
przez Usługodawcę dla nieograniczonego katalogu podmiotów. 

 
 

§ 4 Postanowienia Końcowe 
 

1. Usługodawca podkreśla, iż świadczenie Usługi Newslettera dokonywane jest na 
podstawie zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą Umowy o Świadczenia 
Usług Drogą Elektroniczną, której treść wysyłana jest Użytkownikowi w postaci 
niniejszego Szczególnego Regulaminu Newslettera.  

2. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na czas 
nieokreślony. 

3. Usługodawca podkreśla, iż Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od ww. 
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych poprzez przesłanie oświadczenia drogą 
elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy. Użytkownik może skorzystać również z 
możliwości wysłania listu poleconego lub złożenia osobistego żądania w siedzibie 
usługodawcy. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu 
stanowiącego załącznik numer 6 do Ogólnego Regulaminu. W związku z powyższym 
Użytkownik otrzyma pierwszego Newslettera po upływie ww. czasu. W przypadku jeśli 
wolą Użytkownika jest otrzymanie pierwszego Newslettera wcześniej musi on złożyć 
wyraźne oświadczenie o rezygnacji z prawa  do odstąpienia ze względu na wykonanie 
przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu do odstąpienia. Oświadczenie 
można złożyć na adres e-mail: foto_feg-pl@fujifilm.com lub klikając odpowiedni 
przycisk w mailu aktywującym usługę Newslettera.  

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usługi w każdym 
czasie. 

5. Usługodawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do zakończenia świadczenia usługi 
Newslettera. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika na dwa 
miesiące wcześniej przed zakończeniem świadczenia Usługi. 

6. Usługodawca wskazuje, iż Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji 
w związku z usługą Newslettera na zasadach określonych w § 2 ust. 12 niniejszego 
Szczególnego Regulaminu Newslettera. 

7. Usługodawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą, 
a Użytkownikiem, w tym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Traktowanym 
Jak Konsument istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporu. W tym 
zakresie stosuje się postanowienia § 7 Ogólnego Regulaminu.  

8. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy w związku z świadczoną usługą uregulowane 
są w § 8 Ogólnego Regulaminu. 

 


