
Regulamin usługi DobryGabinet Newsletter 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostarczania treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamówienie 
odbiorców usługi DobryGabinet Newsletter („Usługa Newsletter”). 

2. Usługodawcą i administratorem danych osobowych Odbiorców jest Swifter Software Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-206), ul. Blacharska 26/1, adres e-mail: 
kontakt@dobrygabinet.com. 

3. Odbiorcą jest osoba, która zamawia usługę i zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Newsletter 
na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Odbiorcę adres e-mail treści o 
charakterze informacyjno-handlowym, w szczególności informacji przydatnych ze uwagi na przedmiot 
działalności Odbiorcy lub informacji dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Do korzystania z usługi 
Newsletter wystarczy posiadanie dostępu do poczty elektronicznej (e-mail). 

5. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter subskrybent udostępnia usługodawcy swój adres e-
mail w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa powyżej. Udostępnienie adresu e-mail następuje przez 
wpisanie w odpowiednim polu adresu e-mail oraz potwierdzenie woli otrzymywania Usługi Newsletter na 
warunkach niniejszego regulaminu lub przez przekazanie tego adresu bezpośrednio Usługodawcy wraz w 
prośbą o dopisanie do listy odbiorców newsletteru. 

6. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Odbiorca może wypowiedzieć 
umowę o świadczenie Usługi Newsletter w każdym czasie klikając w link zawarty w każdej z wysłanych do 
niego wiadomości lub przesyłając rezygnację na adres kontakt@dobrygabinet.com. 

7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter skutkuje niezwłocznym rozwiązaniem umowy, przy 
czym z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany do systemu wysyłania wiadomości, zaprzestanie 
świadczenia Usługi Newsletter może nastąpić w terminie do 3 dni roboczych. 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia świadczenia Usługi Newsletter w każdym 
czasie i bez podania przyczyny. O zawieszeniu bądź zakończeniu świadczenia Usługi Newsletter usługodawca 
poinformuje subskrybenta, przesyłając mu stosowną informację na adres e-mail. 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu e-mail co skutkuje 
rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter powiązanej z takim adresem e-mail. 

10. Usługa Newsletter jest nieodpłatna, a w celu jej świadczenia Usługobiorca przetwarza jedynie adres e-mail 
Odbiorcy. Do umowy nie stosuje się w związku z tym przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę 
znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://dobrygabinet.com/RODO/. 

11. Wiadomości przesyłane w ramach Usługi Newsletter oraz ich części, w szczególności tekst, zdjęcia i grafiki, 
mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego i mogą korzystać z ochrony prawnej. Ich powielanie, 
modyfikowanie i wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy w celach innych niż użytek osobisty może 
stanowić naruszenie prawa i skutkować odpowiedzialnością prawną Odbiorcy. 

12. Korzystanie z Usługi Newsletter wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z 
Internetu, takimi jak zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem czy ataki hackerskie. W celu 
zminimalizowania ryzyka Odbiorca powinien korzystać z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania 
systemowego czy przeglądarek internetowych oraz stosować odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające 
(antywirus, antyspam itp.). 

13. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter można zgłaszać na adres kontakt@dobrygabinet.com. Reklamacja 
powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres do korespondencji, opis 
nieprawidłowości w świadczeniu Usługi Newsletter oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. 
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wpłynięcia. 

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdorazowej zmianie 
regulaminu Usługodawca poinformuje Odbiorcę przesyłając mu na wskazany przez niego e-mail stosowną 
informację. Dodatkowo usługodawca zamieści treść nowego regulaminu na stronie www.dobrygabinet.com. 


