
Regulamin Newsletter  

 

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. 2013, poz. 1422 – t. jedn.), poniżej przedstawimy Państwu zasady świadczenia usługi 

Newsletter przez Biuro Planowania Przestrzennego i Usług & MC Sp. z o.o. z siedzibą w 

Zielonej Górze, ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra, wpisanej do Krajowego Rejestru 

Sądowego, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 

0000192551, NIP 9730404134, REGON 97061216600000, kapitał zakładowy 101.000,00 zł 

(dalej: Biuro Nieruchomości Bonus) świadczonej za pośrednictwem serwisu 

www.bonusagencja.pl (Serwis).  

 

1. Usługa Newsletter świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

oraz w „Regulaminie serwisu www.bonusagencja.pl”. Przed rozpoczęciem korzystania z 

usługi Newsletter konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulamin i jego 

akceptacja.  

 

2. Użytkownikiem usługi Newsletter może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba 

prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa nadaje zdolność prawną.  

 

3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu informacji handlowej w rozumieniu przepisu 

art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci maila, w którym 

podane są informacje o najnowszych ofertach dotyczących kupna bądź wynajmu 

nieruchomości zgodnie z kryteriami podanymi przez Użytkownika. 

 

4. Biuro Nieruchomości Bonus nie pobiera żadnych opłat za przesyłanie newslettera. 

 

5. Użytkownik, który chce korzystać z usługi Newsletter musi dysponować komputerem z 

dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz czynną i prawidłowo 

skonfigurowaną poczta elektroniczną. 

 

6. Celem korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien poprzez formularz 

zamieszczony w Serwisie podać swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który 

będzie przesyłany Newsletter, a także wybrać kryteria, w oparciu o które będą 

przesyłane informacje handlowe. Ponadto przed wysłaniem formularza Użytkownik 

poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, „Regulaminem serwisu 

www.bonusagencja.pl” i ich akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminach. Brak akceptacji 

któregoś z Regulaminów bądź brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia 

korzystanie z usługi.  

 

http://www.bonusagencja.pl/


7. Podany przez Użytkownika adres e-mail zamieszczony zostanie na liście mailingowej 

Użytkowników usługi Newsletter. Właścicielem listy mailingowej jest Biuro 

Nieruchomości Bonus. 

 

8. Biuro Nieruchomości Bonus nie będzie udostępniało powierzonych mu adresów poczty 

elektronicznej osobom trzecim. 

 

9. Zapisanie się do korzystania z usługi Newsletter oznacza zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowych w rozumieniu  przepisu art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną w formie Newslettera  do czasu rezygnacji z usługi. 

 

10. Z usługi newslettera można zrezygnować w każdym czasie. Aby zrezygnować z usługi 

należy wysłać maila na adres poczty elektronicznej info@bonusagencja.pl z informacją o 

rezygnacji z usługi Newsletter. Po otrzymaniu informacji o rezygnacji z usługi Bonus Sp. z 

o.o. usunie adres e-mail, na który wysyłany był Newsletter z listy mailingowej 

użytkowników usługi Newsletter.  

 

11. Reklamacje odnośnie świadczenia usługi Newsletter należy kierować na adres poczty 

elektronicznej: info@bonusagencja.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać 

szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane pocztą 

elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.  

 

12. Biuro Nieruchomości Bonus ma prawo do usunięcia nieprawidłowego 

bądź nieistniejącego adresu e-mail Użytkownika z listy mailingowej Użytkowników 

korzystających z usługi Newsletter bez podania przyczyny. Biuro Nieruchomości Bonus 

ma prawo do natychmiastowego usunięcia maila w przypadku pozyskania informacji, że 

podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej podany został bez zgody jego 

właściciela bądź jest wykorzystywany w inny sposób naruszający prawa osób trzecich, 

bądź naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Biuro Nieruchomości 

Bonus prześle na podany adres informację o jego usunięciu z listy mailingowej 

Użytkowników usługi Newsletter i zaprzestaniu wysyłania Newslettera.  

 

13. Biuro Nieruchomości Bonus zastrzega sobie prawo do: 

 czasowego wyłączenia usługi Newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów 

technicznych np. konserwacji lub naprawy systemu, 

 zmian w Regulaminie, o czym poinformuje użytkowników poprzez informację 

zamieszczoną w Serwisie.  

 całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach usługi Newsletter po 

uprzednim powiadomieniu jego użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji w serwisie bez podania przyczyny.  
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