Regulamin „Newsletter”
§1
1. Niniejszy regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie sklepu http://sklep.libracafe.pl
w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez
wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobieranie
regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF.
2. Usługa „Newsletter” to usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep LIBRA CAFE
P.H.U. Agnieszka Filipkowska, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP: 766 103 68 43, REGON: 300001208
§2
Adres prowadzenia działalności gospodarczej:
LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska
ul. Dębińska 6, 62-100 Wągrowiec
Dane Kontaktowe:
LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska
ul. Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec
Adres poczty elektronicznej (e–mail): sklep@libracafe.pl
Numer telefonu: + 48 67 348 26 91 (opłata wg stawki operatora)
FAX: + 67 348 28 87 (opłata wg stawki operatora)
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00
§3
W celu skorzystania z usługi „Newsletter” wymagane jest:
a) posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialne, które
umożliwia połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
c) system operacyjny Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, Android,
d) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w
wersji 3.0 lub nowszej, Gogle Chrome w wersji 2.0, Safari w wersji 2.0 lub nowszej,
e) minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 728 pikseli lub większa.
§4
1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144
poz. 1204) i jest realizowana po wyrażeniu dobrowolnej zgody na jej otrzymywanie przez
Usługobiorcę.
2. W ramach usługi „Newsletter” za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez
Usługobiorcę adres e-mail wysyłana jest informacja zawierająca aktualne promocje, konkursy,
nowe produkty, jak i wszelkie nowości dotyczące sklepu http://sklep.libracafe.pl

3. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” w następujący sposób:
a) wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter” dostępnej na stronie głównej Sklepu i
kliknięciu na ikonę „Subskrybuj”,
b) podczas procesu składania zamówienia oraz zakładania Konta zaznaczając checkbox:
„Zapisz się do Newsletter’a”,
c) po zalogowaniu do Konta i wyrażeniu zgody na przesyłanie „Newsletter’a” w zakładce
„Moje konto – Subskrypcje Newsletter’a,
5. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez:
a) przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@libracafe.pl z prośbą o rezygnację z usługi
„Newsletter”,
b) zalogowanie się do Konta i w zakładce „Moje konto – Subskrypcje Newsletter’a”
odznaczenie zgody na „Newsletter”.
6. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e – mail z bazy danych
Usługodawcy, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail).
§5
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z usługi „Newsletter”
jest LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska prowadząca działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 766 103 68 43, REGON:
300001208.
2. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich uzupełnienia,
uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na
podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty email na adres: sklep@libracafe.pl lub pisemnie na adres: LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka
Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec.
§6
1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi „Newsletter” można składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail: sklep@libracafe.pl pisemnie na adres: LIBRA
CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska, ul. Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec, oraz
telefonicznie pod numerem: + 48 67 348 26 91 (opłata wg stawki operatora), w godzinach pracy
od poniedziałku do piątku 10:00 – 16:00,
2. W Zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać następujące informacje: imię i nazwisko osoby
składającej reklamację, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę i okoliczności powstania
zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób
dostarczenia odpowiedzi na reklamację.
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
§7
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 listopada 2015 roku.

