Regulamin
I. Definicje:
1. Strona internetowa poparcia budowy trasy S7 – strona internetowa dostępna pod adresem:
http://takdlas7.pl, zwana dalej „stroną internetową”.
2. Użytkownik strony internetowej – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej
dostępnej pod adresem: www.takdlas7.pl, zwany dalej Użytkownikiem.
3. Administrator – podmiot zajmujący się zarządzaniem treścią strony internetowej oraz
przetwarzaniem danych osobowych – Komitet Zrównoważonego Rozwoju Południa Aglomeracji
Warszawskiej
4. Dane osobowe – każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na
określenie tożsamości tej osoby.
5. Subskrybent Newslettera - osoba, która dobrowolnie wypełniła i przesłała formularz
subskrypcji Newslettera, zgadzając się tym samym na otrzymywanie informacji
w postaci poczty elektronicznej.
6. Newsletter - informacja w postaci poczty elektronicznej przesyłana do Subskrybenta
dotycząca inicjatywy „Tak dla S7” oraz rozwoju południowych przedmieść aglomeracji
warszawskiej.
7. Petycja - petycja popierająca budowę trasy S7 dostępna na stronie internetowej.
II. Zasady poparcia inicjatywy budowy trasy S7

1. Użytkownik, który chce poprzeć inicjatywę budowy trasy S7 wypełnia dostępny na stronie
internetowej formularz poparcia. Wypełnienie formularza poparcia oznacza podpisanie się pod
Petycją.

2. Wypełniając formularz poparcia, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Dla przesłania formularza poparcia niezbędne jest zaakceptowanie przez Użytkownika klauzuli
o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym
formularzu dla potrzeb przekazania petycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami)”

4. Administrator zapewnia, że dane osobowe udostępnione przez Użytkowników poprzez formularz
poparcia petycji służą wyłącznie do uwiarygodnienia osób popierających inicjatywę i zostaną
przekazane wraz z petycją zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami).
5. Użytkownik, który przesyła formularz poparcia, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

III. Zasady dotyczące subskrybowania Newslettera

1. Wypełniając formularz subskrypcji Newslettera, Użytkownik akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną
Newslettera dotyczącego inicjatywy „Tak dla S7” oraz rozwoju południowych przedmieść
aglomeracji warszawskiej.

2. Użytkownik, który chce zostać subskrybentem Newslettera dotyczącego inicjatywy
„ Tak dla S7” wypełnia i przesyła formularz subskrypcji, akceptując tym samym
klauzulę o następującej treści1:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym
formularzu dla potrzeb niezbędnych do informowania na temat inicjatywy „Tak dla S7” oraz
na temat rozwoju południowych przedmieść aglomeracji warszawskie.”

3. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz informacji
marketingowych przesyłanych przez Administrator poprzez przesłanie na adres e-mail
Administratora informacji o rezygnacji z subskrybowania Newslettera.
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5. Informację o rezygnacji z subskrybowania Newslettera należy przesłać drogą elektroniczną
inicjatywa@takdls7.pl

6. Administrator ma prawo do usunięcia adresu e –mail dowolnego subskrybenta z listy
subskrypcyjnej bez podania przyczyny.

7. Administrator ma prawo do zaprzestania emisji Newslettera oraz informacji marketingowych
bez podania przyczyny.

8. Administrator

zapewnia, że nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani nie udostępniamy list
mailingowych uzyskanych poprzez stronę internetową, ani żadnych innych informacji, które
mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

1

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 Nr 1333 poz.833 ze
zm.)

