Regulamin Newslettera serwisu biznestrendy.eu
§1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera udostępnianego przez Soneta Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109244, wysokość
kapitału zakładowego 85.000 zł, NIP: 679-27-05-304, Regon: 356381673 („Producent”), jako
producenta oprogramowania enova365 przeznaczonego do zarządzania oraz księgowości klasy ERP
(„Oprogramowanie”).
§2
Newsletter zawiera informacje związane z treściami umieszczanymi na stronie www.biznestrendy.eu,
informacje o wydarzeniach z działalności Producenta i jego partnerów handlowych.
§3
Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.
§4
Zapisanie się do Newslettera następuje poprzez dokonanie następujących czynności na stronie
internetowej www.biznestrendy.eu:
- wpisanie w odpowiednim formularzu imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który
Subskrybent chce otrzymywać informacje z Newslettera,
- akceptacja niniejszego Regulaminu.
§5
Każdy Subskrybent Newslettera ma prawo do rezygnacji z jego subskrypcji. Link rezygnacji załączony
jest do każdej informacji z Newslettera.
§6
1. Producent, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, przetwarza dane osobowe Subskrybenta podane przez niego podczas
zapisywania się do Newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne.
2. Zapisując się do Newslettera, Subskrybent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Producenta w celu wysyłania Subskrybentowi informacji zawartych w Newsletterze, w tym
informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Subskrybent może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2, rezygnując z subskrypcji
Newslettera.
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§7
W przypadku zastrzeżeń dotyczących Newslettera Subskrybent może złożyć reklamację za pomocą
listu elektronicznego wysłanego na adres: info@biznestrendy.eu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w
ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana
Subskrybentowi na adres poczty elektronicznej podany przez niego podczas zapisywania się do
Newslettera.
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