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Regulamin Newslettera 

Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Bi-

bliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim, zwana dalej Biblioteką, 

 

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników Biblioteki o 

wydarzeniach kulturalnych poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci 

listu elektronicznego. 

2. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest posiadanie komputera lub innego urządzenia 

multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka interne-

towa oraz skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. 

4. Zarejestrowanie się w bazie przez użytkownika jest równoznaczne z zamówieniem usługi 

newslettera. Rejestracja odbywa się przez pozostawienie adresu do korespondencji elektronicz-

nej w formularzu dostępnym na stronie www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl 

5. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie zmienić adres, na który jest 

wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wykorzystując dodany do 

newslettera formularz kontaktowy. 

6. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku ze świadcze-

niem usługi Newsletter jest Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim z siedziba w 05-

850 Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2, NIP 118-16-89-536, REGON 000939243. 

7. Biblioteka przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0, poz. 1030), 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. 

8. Biblioteka nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. 

W ramach swoich obowiązków wobec użytkowników zapewnia bezpieczeństwo powierzonych 

danych. 

9. Biblioteka zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter 

bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników. 
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10. Użytkownik usługi Newsletter jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy 

Biblioteka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub 

wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 

11. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: biblioteka@ozarow-mazo-

wiecki.pl. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz 

dane kontaktowe użytkownika zgłaszającego reklamację. 
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