Regulamin świadczenia usługi Newslettera.
1. Usługę świadczy Localscreens sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku (21-040), Aleja Lotników
Polskich nr 1, NIP: 9462667536, REGON: 366620503, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000664590, kapitał
zakładowy: 5.000 zł, e-mail: rodo@localscreens.pl
2. Dane kontaktowe: Localscreens sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, Świdniku (21-040), Aleja
Lotników Polskich nr 1 lub rodo@localscreens.pl.
3. Korzystanie z usługi Newsletter Localscreens jest dobrowolne.
4. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez
Subskrybenta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Localscreens
informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa
Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe dotyczące Localscreens oraz jej
produktów i usług. O częstotliwości wysyłki newslettera decyduje Localscreens.
6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Subskrybenta
komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od
posiadania przez Subskrybenta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego
oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej
(adres e-mail) informacji handlowych i marketingowych dotyczących Localscreens oraz jej
produktów i usług oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
8. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem
aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty
elektronicznej Subskrybenta (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty
elektronicznej Subskrybenta (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania
Subskrybentowi Newsletterów.
10.Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej
(adresu e-mail) Subskrybenta jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w
formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania
Subskrybenta, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Subskrybenta.
11.Subskrybent może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany
jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter. Subskrybent w każdej chwili może
usunąć swoje dane z bazy osób zapisanych do usługi Newsletter poprzez rezygnację z
subskrypcji. Wszystkich tych czynności Subskrybent może dokonać pod adresem
https://........ oraz poprzez lin dezaktywacyjny zamieszczony w każdym Newsletterze.
Wypisanie się, a więc cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celach
wysyłki Newslettera nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
12.Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newslettera można zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@localscreens.pl.
13.Localscreens zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje na stronie i
umieści na niej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Subskrybent zostanie
dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres
poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej
zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później
niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
14.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie,
nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o

zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać
Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie
oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści
Regulaminu.
15.Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.localscreens.pl w formie,
która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Subskrybent. Utrwalenie,
zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez
przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści
zawartej umowy.
16. Administrator danych osobowych subskrybentów Newslettera jest: Localscreens sp. z o.o. z
siedzibą w Świdniku (21-040), Aleja Lotników Polskich nr 1, KRS: 0000664590, e-mail:
rodo@localscreens.pl
17. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
a) mailowo na adres: rodo@localscreens.pl
b) listownie na adres: Localscreens sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku (21-040), Aleja Lotników
Polskich nr 1, Polska.
18. Państwa dane osobowe podane podczas zapisu na Newsletter będziemy przetwarzać w celu
przekazywania subskrybowanego Newslettera Localscreens sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej „RODO” – na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez dokonanie zapisu.
19. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osób
zapisanych do bazy Newsletter, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych: naszemu usługodawcy hostingowi, podmiotom świadczące na naszą
rzecz usługi wsparcia IT,
b) dostawcy oprogramowania do zarządzania bazą newsletter, tj. ActiveCampaign, LLC, 1 North
Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA;
c) urzędom, organom państwowym i organy administracji w zakresie w jakim jest to wymagane
przez przepisy prawa.
Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.
20. Informujemy, że dane subskrybentów Newslettera przekazujemy poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, bowiem korzystamy z usług ActiveCampaign, LLC. Twoje dane
mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innych krajów poza
Unią Europejską, w których zlokalizowane są serwery tej firmy, w zakresie ich
przechowywania na tych serwerach. Firma ActiveCampaign, LLC gwarantuje odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych wymagany przez Rozporządzenie poprzez fakt
przystąpienia do programu Privacy Shield i uzyskanie certyfikatów dotyczących ochrony
prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Podstawą transferu jest decyzja Komisji
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w
stosunku do podmiotów uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności”.
21. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera
(cofnięcia zgody) bądź też do zakończenia wydawania Newslettera bądź wniesienia przez Państwa
sprzeciwu.
22. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody - cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
23. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie
możliwe przekazywanie Newslettera Localscreens sp. z o.o.
24. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Localscreens sp. z o.o. zostały
określone w naszej Polityce Prywatności.

WIADOMOŚĆ POTWIERDZAJĄCA NEWSLETTER:
tytuł wiadomości: potwierdź zapis na newsletter Localscreens sp. z o.o

Witamy serdecznie,
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się do newslettera na stronie www.localscreens.pl
Czy potwierdzasz zapis do Newslettera Localscreens sp. z o.o.?

Potwierdzam zapis
Jeśli tak, Administratorem podanych danych osobowych (adres e-mail) będzie: Localscreens sp. z
o.o. z siedzibą w Świdniku (21-040), Aleja Lotników Polskich nr 1, NIP: 9462667536, REGON:
366620503, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000664590, kapitał zakładowy: 5.000 zł, e-mail: rodo@localscreens.pl
Jeżeli potwierdzisz zapis, Twoje dane będziemy przetwarzać w celu marketingu naszych usług
polegających na przesyłaniu na wskazany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych, w
formie Newslettera,  dotyczących nas oraz naszych produktów i usług - na podstawie Twojej zgody.
Odbiorcami Twoich danych będą następujące kategorie podmiotów:

a) podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: nasi usługodawcy
hostingowi, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
b) dostawca oprogramowania do zarządzania bazą marketingową oraz newsletter, tj.
ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA;
d) urzędy, organy państwowe i organy administracji w zakresie w jakim jest to wymagane przez
przepisy prawa.
Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny na życzenie.
Informujemy, że będziemy przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, bowiem korzystamy z usług ActiveCampaign, LLC. Twoje dane mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innych krajów poza Unią Europejską, w
których zlokalizowane są serwery tej firmy, w zakresie ich przechowywania na tych serwerach. Firma
ActiveCampaign, LLC gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez
Rozporządzenie poprzez fakt przystąpienia do programu Privacy Shield i uzyskanie certyfikatów
dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Podstawą transferu jest
decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony
danych w stosunku do podmiotów uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności”.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, przy czym nie dłużej niż DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY LUB ZGŁOSZENIA SPRZECIWU
lub zaprzestania wydawania Newslettera.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)

 rawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane
p
gdy:
v zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Ciebie (uzasadniająca ten sprzeciw), a
Twoje dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania
władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub
gdy je profilujemy

v zawsze, gdy Twoje dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
f)

prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody - gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody,
przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby
zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw możesz skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres e-mail:
rodo@localscreens.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: Localscreens sp. z
o.o. z siedzibą w Świdniku (21-040), Aleja Lotników Polskich nr 1.

Twoje dane osobowe podane w formularzu zapisu nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy rozporządzenia RODO,
przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE
swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak
możliwości kierowania do Ciebie naszych działań marketingowych w postaci wysyłki Newslettera.
Więcej w naszej Polityce prywatności oraz Regulaminie świadczenia usługi Newsletter.
Pozdrawiamy,
Localscreens

WIADOMOŚĆ z NEWSLETTER:
wiadomość powinna zawierać treść:
WYPISZ SIĘ
treść newslettera

Administratorem podanych danych osobowych (adres e-mail) jest Localscreens sp. z o.o. z siedzibą w
Świdniku (21-040), Aleja Lotników Polskich nr 1, e-mail: rodo@localscreens.pl
Podane przez Ciebie dane są wykorzystywane wyłącznie w celach prowadzenia marketingu
bezpośredniego, w tym przesyłania newslettera, zawierającego m.in. informacje o nas, naszych
produktach i usługach.
W każdej chwili możesz wypisać się z listy mailingowej i cofnąć swoje zgody, klikając w link
rezygnacji TUTAJ - WYPISZ SIĘ.
Możesz też zmieniać swoje dane, kontaktując się z nami mailowo rodo@localscreens.pl.
Twoje dane będą przetwarzane przy pomocy rozwiązań informatycznych, które dokonują ich
transferu poza EOG - rozwiązania te jednak gwarantują wymagany prawem poziom bezpieczeństwa
danych.
Więcej w naszej Polityce prywatności oraz Regulaminie świadczenia usługi Newsletter.

