REGULAMIN
zakupu e-wydania
„Głos Skierniewic i Okolicy” , ,,Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy”
poprzez serwis e.glos.pl
§1
ZAPISY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z serwisu internetowego eglos.pl, w tym
zamawiania dostępnych w serwisie tygodników – „Głos Skierniewic i Okolicy”, „Głos Rawy
Mazowieckiej i Okolicy”.
2. Właścicielem Serwisu jest wydawca: MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach,96-100
Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270385, kapitał zakładowy i wpłacony
9174420, posiadającą NIP: 836-17-02-207 i REGON: 750772302
§2
PODSTAWOWE DEFINICJE
1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu e-glos.pl.
2. Wydawca – Mirbud S.A. , właściciel Serwisu.
3. Utwór – dzieło takie jak e-wydanie, do którego dostęp można uzyskać poprzez serwis.
4. Kod dostępu – ciąg znaków alfanumerycznych pozyskany np. od Wydawcy lub otrzymany
przez Użytkownika po opłacenia usługi dostępu do e-wydania.
§3
SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W ramach Serwisu, Wydawca przekazuje Użytkownikowi dostęp do wydań tygodników –
Głos Skierniewic i Okolicy, Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy.
2. Treść udostępnianych e-wydaniami, jest analogiczna do odpowiadających im wydań
drukowanych. E-wydania nie zawierają dodatków np, insertów, próbek produktów itp.
3. Dokonując zakupu e-wydań poprzez platformę Payu, według cennika Serwisu oraz
nabywając prenumeratę e-wydań Użytkownik: otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią
e-wydań w formie plików PDF. Użytkownik: nie uzyskuje praw autorskich, nie może
upowszechniać treści zakupionych wydań, ani udostępniać linku do e-wydania innym
Użytkownikom bez zgody Wydawcy.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zaprzestania dystrybucji zakupionego przez Użytkownika
pakietu w trakcie jej trwania. W takim przypadku, Wydawca zwróci Użytkownikowi wartość
niezrealizowanej części pakietu i jeżeli do transakcji była wystawiona faktura, wystawi
fakturę korygującą.
§4
REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w
Regulaminie zakupu e-wydania (w tym wad i usterek plików). Reklamacje powinny być
składane: pocztą elektroniczną na adres: kontakt@glossk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O
rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną – na
adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, przy
czym: jeżeli plik został pobrany przez Użytkownika – Użytkownik traci prawo do odstąpienia
od umowy na zasadach określonych w ust. 4 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 przysługuje wyłącznie konsumentom.
4. W celu rezygnacji z umowy prenumeraty e-wydania, Użytkownik powinien wysłać pisemne
oświadczenie o treści: „Rezygnuję z umowy na zakup e-wydania zakupionych z adresu e-mail:
….”. Oświadczenie należy przesłać listem na adres: Mirbud SA. Ul. Unii Europejskiej 18, 96100 Skierniewice, z dopiskiem „Rezygnacja z e-wydania”.
5. Zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej rezygnacji, zostanie wykonany w
okresie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia rezygnacji, w formie przelewu na
rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
§5
PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik może korzystać z utworów, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie
dozwolonym w przepisach ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności
udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi
w Ustawie.
2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW
Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML i linki multimedialne, do których prawo nie
przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich
przysługujących Wydawcy.
§6
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii
Europejskiej 18 . Spółka Mirbud S.A. zwana jest dalej „Administratorem”. W sprawach
związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Administratorem w za
pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@glossk.pl lub listownie ul. Reymonta 31U15,
96-100 Skierniewice.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Realizacją łączącej Użytkownika z Administratorem umową, (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
b) wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) badania satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi i produktu, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres
niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;
c) w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres
nie dłuższy niż okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
d) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich
roszczeń przewidziany przepisami prawa.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi
informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c) podmioty publiczne upoważnione z mocy prawa.
4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar
Gospodarczy.
5. Na podstawie danych osobowych Użytkownika nie będą podejmowane zautomatyzowane
decyzje, oraz nie będzie prowadzone profilowane.
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Użytkownik
posiada prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w pkt. 2 pp c, przysługuje
Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych
z szczególną sytuacją
8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez
adres e-mail: kontakt@glossk.pl
§

Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach
internetowych Serwisu.

