
Regulamin usługi Newsletter Zgoda FC 

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi newsletter 
przez Zgoda FC sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000727447. NIP 5252747043 REGON 369964261. Dane kontaktowe: 

telefon: 22 506 50 89, e-mail: bok@zgodafc.pl. 
2. Usługa newsletter (dalej: „Newsletter Zgoda FC”) stanowi usługę świadczoną drogą 

elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  

3. Korzystanie z usługi Newsletter Zgoda FC jest możliwe pod warunkiem spełnienia 
niezbędnych wymagań technicznych: 
a.  Komputer, smartfon lub inne urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet;  
b.  przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies np. 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari lub Microsoft Edge (zalecane jest 
korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej); 

c.  aktywny adres poczty elektronicznej, a w przypadku chęci otrzymywania także 
wiadomości SMS - aktywny numer telefonu.  

4. Użytkownikiem usługi Newsletter Zgoda FC (dalej: „Użytkownik”) może być: 
a.  osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

a w przypadkach gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
polskiego wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, przy czym 
Usługodawca jest uprawniony do żądania okazania lub potwierdzenia takiej zgody.  

b.  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną - działające przez swojego umocowanego 
przedstawiciela.  

5. Użytkownik powinien korzystać z usługi Newsletter Zgoda FC w sposób zgodny z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, zasadami współżycia 
społecznego oraz dobrymi obyczajami, co w szczególności oznacza: 
a.  obowiązek podania prawdziwych danych osobowych oraz obowiązek niezwłocznego 

informowania o ich zmianie;  
b.  obowiązek niedostarczania treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających 

dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich); 
c.  zakaz korzystania z usługi Newsletter Zgoda FC w sposób zakłócający korzystanie z 

usługi przez innych Użytkowników; 
d.  zakaz nieuprawnionego modyfikowania treści dostarczanych przez Usługodawcę. 

II. Przedmiot i zasady korzystania z usługi Newsletter Zgoda FC 

1. Przedmiotem usługi Newsletter Zgoda FC jest otrzymywanie przez Użytkowników 
informacji handlowych dotyczących produktów, usług i wydarzeń związanych z 
Usługodawcą lub jego partnerami, którymi są SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z 
siedzibą w Olsztynie (NIP 739 020 22 40) oraz R-GOL sp. z o.o. z siedzibą w Górce (NIP 
741 213 20 16).  

2. Realizacja usługi Newsletter Zgoda FC następuje w formie wysyłki wiadomości e-mail na 
udostępniony w tym celu przez Użytkownika adres e-mail, a opcjonalnie także w formie 
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wiadomości SMS (w przypadku udostępnienia przez Użytkownika także numeru 
telefonu).  

3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter Zgoda FC niezbędne jest 
wykonanie następujących czynności przez Użytkownika: 
a.  udostepnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie 

checkbox’a w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych (w 
udostępnionych przez Usługodawcę elektronicznych formularzach zapisu);  

b.  potwierdzenie zapisu do usługi Newsletter Zgoda FC przez Użytkownika poprzez 
klikniecie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail 
wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony adres e-mail. 

4. Usługa Newsletter Zgoda FC świadczona jest na żądanie Użytkownika. Korzystanie z 
usługi Newsletter Zgoda FC rozpoczyna się z chwila potwierdzenia zapisu, o którym 
mowa w ust 3 pkt b powyżej. 

5. Usługa Newsletter Zgoda FC świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony. 

6. Udostepnienie w elektronicznych formularzach zapisu adresu e-mail jest niezbędne do 
świadczenia usługi Newsletter Zgoda FC. Podanie innych danych osobowych leży w 
sferze uznania Użytkownika. Dane te służą do dostosowania zawartości Newslettera do 
potrzeb Użytkownika (np. poprzez otrzymywanie informacji dotyczących promocji w 
sklepach stacjonarnych zlokalizowanych najbliższej miasta wskazanego przez 
Użytkownika). 

7. Użytkownik może udostępnić w celu realizacji usługi Newsletter Zgoda FC także numer 
telefonu komórkowego. W takim przypadku usługa Newsletter Zgoda FC będzie 
świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS. 

8. Użytkownik może korzystać z usługi Newsletter Zgoda FC w sposób anonimowy. 
Jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala 
na identyfikacje Użytkownika i jednocześnie Usługodawca nie posiada innych danych 
osobowych Użytkownika. 

III. Postępowanie reklamacyjne 

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia usługi Newsletter 
Zgoda FC w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  

2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres: bok@zgodafc.pl  

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia 
reklamacji, dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz żądanie 
Użytkownika.  

4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni, w  formie wiadomości 
e-mail (lub w innej wskazanej przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym).  

5. Użytkownik jest uprawniony także do skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na temat metod 
polubownego rozwiązywania sporów można znaleźć na 
stronie:https:/www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich
.php.  

IV.  Zasady przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ZGODA FC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 

w Warszawie, NIP 5252747043, REGON 369964261 (dalej w tym paragrafie: „Administrator”). 
Z Administratorem można skontaktować się w formie: pisemnej (adres do korespondencji: 
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ul. Zgoda 12, 00-012 Warszawa, Polska), elektronicznej (poprzez wysyłkę wiadomości e-mail 
na adres: bok@zgodafc.pl ) oraz telefonicznej (dzwoniąc pod numer telefonu: 22 506 50 89).   

2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez adres e-mail: dane@zgodafc.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 511 793 443.  

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: 
a.  zawarcia umowy oraz w celu wykonania tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO), a w szczególności w celu: 

 rejestracji Użytkownika oraz rozpatrywania reklamacji; 

 wysyłania Użytkownikom informacji handlowych, o których mowa w  
Regulaminie.  

b.  wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

c.  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO), którymi są:  

 marketing bezpośredni Administratora;  

 ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi 
roszczeniami; 

 przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa;  

 archiwizacja danych dla celów dowodowych;  

 analiza rynkowa.  

5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty wspierające 

Administratora w prowadzeniu działań marketingowych (np. podmioty odpowiadające 

za wysyłkę mailingu), dostawcy rozwiązań IT (np. dostawcy usług hostingu, serwisy 

oprogramowania) oraz podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umowy (korzystania z usługi Newsletter 

Zgoda FC), przy czym okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 

okres przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych osobowych 

oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych w przypadku: przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

8. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania 

umowy.   

10. Dodatkowe informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę 

dostępne są pod adresem internetowym: https://www.r-gol.com/pl/strony/zgoda-fc-

informacje  
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V. Rozwiązanie Umowy i zmiana Regulaminu  

 

1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter Zgoda FC, w 

każdym czasie, bez wskazywania powodów, poprzez skierowanie do Usługodawcy 

oświadczenia w formie: pisemnej (na adres siedziby Usługodawcy), wiadomości e-mail 

wysłanej na adres bok@zgodafc.pl lub poprzez udostępnioną przez Usługodawcę 

dedykowaną podstronę.  

2. Użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie (w formie pisemnej, na adres 

siedziby Usługodawcy lub poprzez wiadomości e-mail wysłaną na adres bok@zgodafc.pl), 

z żądaniem zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych w formie SMS lub e-mail. 

Jednakże złożenie takiego oświadczenia, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie 

usługi Newsletter Zgoda FC, z dniem złożenia oświadczenia Usługodawcy (ze względu 

na fakt, że przedmiotem świadczonej usługi jest m.in. wysyłanie informacji handlowych).  

3. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter Zgoda FC za 14-

dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów, którymi są: 

a.  Zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych;  

b.  Zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub 

wycofanie części usług); 

c.  Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych;  

d.  Naruszenie przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

e.  Zakończenie przez Usługodawcę świadczenia usługi Newsletter Zgoda FC  

4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, 

którymi są: 

a.  Zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji dokonana przez właściwe sądy, organy 

lub urzędy (o ile zmiana tego rodzaju ma wpływ na stosunek prawny łączący strony);  

b.  Zmiana sposobu świadczenia usług ze względów technicznych;  

c.  Zmiana zakresu świadczonych usług (modyfikacja, wprowadzenie nowych lub 

wycofanie części usług); 

5. Składanie oświadczeń przez Usługodawcę o których mowa w ust. 3-4 niniejszego 

paragrafu następuje poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika wskazany 

przy rejestracji. Składając oświadczenie o zmianie Regulaminu, Usługodawca załącza tekst 

jednolity Regulaminu w formie pliku PDF. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z 

upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie (Użytkownik jest uprawniony do 

wypowiedzenia Umowy w każdym czasie – zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu). 

Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunek prawny łączący strony przed jej 

wejściem w życie. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych 

Użytkownika. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej 

oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Usługodawca wdrożył środki 

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione 
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danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół 

https). Usługodawca chroni dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich 

ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ich ujawnienia 

może wynikać z przepisów prawa. Korzystanie z usługi Newsletter Zgoda FC wiąże się z 

typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet np. nieuprawniony 

dostęp, nieuprawnione rozpowszechnianie, utrata danych. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2021 r.   

3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter Zgoda FC zawierana jest w języku polskim.  

4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie w odpowiednich 

zakładkach na stronie internetowej https://www.r-gol.com/pl/strony/zgoda-fc-

informacje , skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie: pobrać Regulamin, przeglądać 

jego treść, a także sporządzić wydruk. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Usługodawcy.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego na podstawie 

Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, 

których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a konsumentem, 

na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku 

braku wyboru. 
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