
Regulamin Newslettera SAR 

1. Podmiotem wysyłającym Newsletter i administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Czerskiej 8/10 (dalej: „Administrator”), zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000177032, NIP 526-23-97-001, REGON 016102001, tel.+48 22 898 84 25, e-mail 
office@sar.org.pl . 

2. Newsletter oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez 
Administratora poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem 
których Administrator informuje o badaniach, dobrych praktykach, wystawach i 
innych ciekawych projektach, a także o najnowszych szkoleniach, konkursach i 
konferencjach, których jest organizatorem (odpłatnych lub bezpłatnych) - a zatem 
informację handlową w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni. 

3. Zapisanie się na Newsletter w celu otrzymywania drogą elektroniczną Newslettera 
Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR jest możliwe na stronie: http://
sar.org.pl/newsletter-zapis/ . 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania do Pani/Pana 
Newslettera, po zapisaniu się do Newslettera poprzez formularz dostępny pod 
linkiem powyżej.  

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora, którymi są cele marketingowe i informacyjne. 

6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zapisanie się na Newsletter wymaga podania imienia i adresu e-mail. Adres e-mail 
wykorzystywany będzie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR 
jedynie do wysyłania Pani/Panu informacji w ramach Newslettera. Podanie tych 
danych osobowych (imienia i e-maila) jest konieczne dla świadczenia dla Pani/Pana 
usługi drogą elektroniczną, a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest 
niemożność wykonania tej usługi wobec Pani/Pana przez Administratora. 

8. Podanie pozostałych danych (nazwisko, firma rozumiana jako miejsce pracy) nie 
jest obowiązkowe.  

9. Podczas zapisu potwierdza Pan/Pani akceptację niniejszego Regulaminu, a także 
wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-maila) w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poprzez zapis na 
newsletter wyraża Pan/Pani ponadto zgodę na wykorzystywanie przez 
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (komputera, tabletu) w celu marketingu bezpośredniego produktów i 
usług Administratora oraz przedstawiania informacji handlowych zgodnie z art. 172 
ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgody te są dobrowolne, ale konieczne do 
otrzymywania newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane.  

10. Wiadomości Newslettera będą wysyłane nie częściej niż 4 razy w tygodniu. 
11. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez 

kliknięcie stosownego linka „Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij” 
zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera. W 
razie rezygnacji z dostarczania Newslettera, Pani/Pana dane osobowe zostaną 
usunięte niezwłocznie. 
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12. Newsletter jest wysyłany od chwili aktywacji do czasu złożenia przez Panią/Pana 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody wyrażonej na 
podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa 
telekomunikacyjnego, a także do czasu stałego zaprzestania przesyłania 
newslettera. Po ww. wycofaniu zgody, Pani/Pana dane mogą być przechowywane 
przez okres do 2 lat w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wykazania 
faktu udzielenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili 
jej wycofania, liczby otrzymanych newsletterów, aktywności itp., co stanowi 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

13. System mailingowy odnotowuje aktywność i podejmowane przez Panią/Pana 
działania związane z przesyłanym newsletterem. 

14. Jeśli Administrator przetwarza Pani/Pana dodatkowe dane, pozyskane na innej 
podstawie, tj. np. płeć, branża, stanowisko, mogą być do Pani/Pana wysyłane 
informacje, które będą dostosowane do ww. danych. W każdej chwili ma Pani/Pan 
prawo do złożenia sprzeciwu wobec ww. profilowania na adres e-mail: 
rodo@sar.org.pl . 

15. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty zewnętrzne świadczące usługi 
na rzecz Administratora (np. informatyczne, mailingowe, hostingowe). Dane mogą 
być przekazane organom publicznym lub jednostkom prywatnym, jeśli taki 
obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

16. Ma Pani/Pan prawo żądania:  
- dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  
- usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, 
- przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane 
są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

17. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych 
powinny być kierowane na adres: rodo@sar.org.pl . 

mailto:rodo@sar.org.pl
mailto:rodo@sar.org.pl

