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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER UCLP) 

(wersja: 01.04.2021 r.) 

 

1.  Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) RGW Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa, KRS:0000229710, NIP: 7251890420, REGON: 

473299290, (zwana dalej „Wydawcą”) określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania 

z usług „Newsletter UCLP” świadczonej na rzecz użytkowników, którzy subskrybują usługę 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. W celu korzystania z usługi Newsletter UCLP Użytkownik powinien posiadać komputer lub 

inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki 

internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Przed zamówieniem subskrypcji Newslettera UCLP użytkownik powinien zapoznać się z 

Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies dostępną na stronie internetowej 

https://uclp.com.pl/polityka-prywatnosci/. 

4. W ramach usługi Newsletter UCLP Wydawca przesyłał będzie nieodpłatnie na podany przez 

Użytkownika adres poczty elektronicznej informacje w formie wiadomości e-mail. Newsletter 

UCLP zawiera informacje z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa ochrony 

konkurencji i konsumentów, prawa karnego gospodarczego oraz innych dziedzin prawa, a tym 

artykuły oraz przykłady z orzecznictwa. Newsletter UCLP zawiera odnośniki do treści 

publikowanych na stronie www.uclp.com.pl (Portal Prawa Konkurencji Unfair Competition & 

Compliance Law Portal), a także aktualne informacje dotyczące wydarzeń organizowanych 

przez Wydawcę. Wysyłka Newslettera UCLP następuje w terminach wybieranych 

każdorazowo przez Wydawcę. 

5. Treści zwarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność 

intelektualną. 

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika 

komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej 

przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty 

elektronicznej (e-mail). 

7. Subskrypcja Newslettera UCLP oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Wydawcą 

umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera UCLP 

(zwanej dalej "Umową") i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących 

czynności rejestracyjnych na stronie internetowej: https://uclp.com.pl/newsletter/: 

a) wpisanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim polu, 

b) zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja, 

c) kliknięcie przycisku „SUBSKRYBUJ”, 

8. Następnie Użytkownik powinien zalogować się na podany w formularzu adres poczty 

elektronicznej (e-mail), potwierdzić prawidłowość podanych danych oraz faktu rejestracji przez 

naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail 

przesłanej Użytkownikowi. 
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9. Potwierdzenie rejestracji oznacza, że Użytkownik będzie otrzymywał na wskazany adres e-

mail Newsletter UCLP przesyłany przez Wydawcę. 

10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 

zrezygnować z usługi Newsletter UCLP i wypowiedzieć Umowę, klikając na link umieszczony 

w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk "tutaj" w treści zdania: „W celu rezygnacji 

z subskrypcji Newslettera Portalu UCLP, należy kliknąć tutaj”. Rezygnacja z subskrypcji 

zostanie potwierdzona w wiadomości e-mail.  

11. Informacje dotyczące przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych znajdują się w 

Polityce prywatności oraz cookies dostępnej na stronie: https://uclp.com.pl/polityka-

prywatnosci/. 

12. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące usługi Newsletter UCLP należy zgłaszać na adres 

mailowy: wydawca@uclp.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich 

otrzymania przez Wydawcę. 

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.uclp.com.pl w formie, która 

u3ożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą 

systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

14. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą 

Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze 

wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji (w tym w formie informacji zawartej w 

Newsletterze UCLP), jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty 

przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z 

usługi Newsletter. 
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