
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I NEWSLETTERA CZŁOWIEK 2040 
 
§1 DEFINICJE 
 
O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 
 

1. REGULAMIN - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu i newslettera CZŁOWIEK 2040. 
 

2. UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu. Osoba 
fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem, 
jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  
 

3. USŁUGODAWCA – Polityka Insight Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słupecka 6, 
02-390 Warszawa, NIP: 5252768660, REGON: 381654108, KRS: 0000754865, sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zwaną dalej 
Usługodawcą lub Polityka Insight. 

 
4. NEWSLETTER lub NEWSLETTER CZŁOWIEK 2040 – usługa świadczona na podstawie niniejszego 

Regulaminu, oznacza informacje w formie listu elektronicznego, wysyłane na adres 
Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Newsletter może także zawierać treści 
promocyjne np. promocje innych wydarzeń, usług i produktów Polityki Insight lub jej 
partnerów. 

 
§2. ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA 
 

1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego zgodnie z poniższymi 
postanowieniami Regulaminu. 

 
2. Zamówienie usługi Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym dysponuje 

Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Politykę Insight na 
stronie internetowej http://www.politykainsight.pl/czlowiek2040, akceptacji regulaminu oraz 
kliknięciu przycisku „zarejestruj się”. 

 
3. Korzystanie z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta 

poczty elektronicznej. 
 

4. Zamawiając subskrypcję Newslettera, Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować niniejszy 
Regulamin. 

 
5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera na komputerze 

Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki 
„cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. 
Szczegóły związane z wykorzystywaniem plików „cookies” znajdują się w polityce prywatności 
dostępnej pod adresem https://www.politykainsight.pl/politykaprywatnosci#cookies 

 
6. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę. 

 



7. Umowa o subskrypcję Newslettera określona w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy 
Polityką Insight a Użytkownikiem na czas nieokreślony od dnia 16 września 2021 r. do dnia 30 
listopada 2021 r., z zastrzeżeniem § 3 poniżej. 

 
§3. ZASADY REZYGNACJI Z NEWSLETTERA 
 

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku 
dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów 
zostanie zrealizowane przez Politykę Insight natychmiast. 

 
§4. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Polityka Insight Sp. z o.o., ul. Słupecka 6, 02-309 
Warszawa, e-mail: kontakt@politykainsight.pl. Dane będą przetwarzane w celu: 

a. realizacji usługi Newslettera CZŁOWIEK 2040 (podstawą przetwarzania danych jest art. 
6 ust. 1 lit b) RODO): 

b. przesyłania informacji marketingowych o inicjatywach, spotkaniach, newsletterach i 
produktach Polityki Insight (podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO - prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych w postaci marketingu 
bezpośredniego własnych produktów i usług). 

 
2. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi z 

zakresu IT, obsługi technicznej lub prawnej. W przypadku przetwarzania danych w celu 
komunikacji marketingowej, dane przekazywane będą do Stanów Zjednoczonych (USA) i 
przechowywane na serwerach usługi MailChimp CRM Highrise na terenie USA. Transfer 
odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy administratorem i dostawcą, mającym 
siedzibę lub centrum operacyjne w USA, w oparciu o standardowe klauzule umowne 
zaakceptowane przez Komisję Europejską. Dostawcy systemów informatycznych, z których 
usług korzysta administrator, gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, 
wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Masz prawo do uzyskania kopii informacji o 
zabezpieczeniach . 

 
3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a w przypadku danych 

przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes administratora , dane przetwarzane będą do 
czasu wniesienia sprzeciwu. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 
 

4. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo 
przenoszenia danych. 
 
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez 
Usługodawcę narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać Newsletter CZŁOWIEK 2040. 
 

6. Szczegóły związane z wykorzystywaniem plików „cookies” znajdują się w polityce prywatności 
dostępnej pod adresem https://www.politykainsight.pl/politykaprywatnosci#cookies 

 
 
  



§ 5. PRAWA AUTORSKIE  
 

1. Majątkowe prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do Polityki Insight i 
podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w 
szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
§6. REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  
kontakt@politykainsight.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały 
problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
 

2. Wszelkie inne pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi mogą być zgłaszane 
Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@politykainsight.pl. 
 

3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:  
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację,  
b) adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,  
c) krótki opis sytuacji powodującej reklamację.  

 
 
§7. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA REGULAMINU 
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu 
e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny. 

 
2. Regulamin wchodzi w życie dnia 16 września 2021 r.  

 
3. Polityka Insight zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest 

to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn 
związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania usługi, w tym w 
szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Informacje 
o zmianie Regulaminu będą przekazane w Newsletterze CZŁOWIEK 2040. W przypadku 
niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić 
Politykę Insight o decyzji o odstąpieniu od subskrypcji Newslettera drogą mailową na adres 
kontakt@politykainsight.pl 
 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 
5. Podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail uznaje się za właściwy do dokonywania 

wszelkich kontaktów, powiadomień i innych czynności związanych z wykonywaniem usług 
określonych niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących reklamacji. 


