
REGULAMIN NEWSLETTER 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter.  
 

2. Usługa Newsletter świadczona jest drogą elektroniczną przez METRO 
PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Krakowska 61, 01-459 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000030425, NIP 951-00-65-434 
Regon 011255007, kapitał zakładowy 11.000.000 PLN (dalej: METRO 
PROPERTIES).  
 

II. Usługa Newsletter 
 
1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres 

poczty elektronicznej informacji w postaci listu elektronicznego dotyczącego 
oferty Centrum Handlowego M1. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez 
czas nieoznaczony.  
 

2. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Centrum Handlowego M1, 
w tym m.in. informacje o wydarzeniach i akcjach marketingowych 
organizowanych przez Administratora na terenie Centrum Handlowego M1, 
informacje o aktualnych promocjach, otwarciu nowych sklepów oraz 
oferowanych przez nie produktów, a także opinie, materiały prasowe, czy 
linku do stron zaprzyjaźnionych z Administratorem. Ponieważ Centrum 
Handlowe M1 znajduje się w 9 różnych lokalizacjach, chcemy dostosować 
treść Newslettera wedle Państwa zainteresowań i preferencji, dlatego prosimy 
o podanie takich danych jak płeć, miasto, wiek. Newsletter może także 
zawierać informacje handlowe dotyczące podmiotów współpracujących z 
Administratorem takich jak np. naszych najemców. 
 

3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez 
Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem 
do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta 
poczty elektronicznej (e-mail). 
 

4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez 
Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej 
www.zakupyM1.pl: 
a. podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu 

zamieszczonym na stronie internetowej,  
b. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres poczty 

elektronicznej informacji handlowej przewidzianej w art. 10 ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 
172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w 
zakresie zgody na kontaktowanie się przy użyciu urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących,  

c. naciśnięcie przycisku „Zapisz się”, 

http://www.zakupym1.pl/


d. kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail, co 
powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika do listy –
mailingowej.  
 

5. Podanie w formularzu podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty 
elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi 
Newsletter. Natomiast podanie następnie innych danych osobowych nie jest 
konieczne i pozostaje w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie 
jest uzależnione od zgody Użytkownika. Dane te służą bowiem o ustalenia 
profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do 
jego potrzeb.  
 

8. Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez 
Użytkownika poprzez kliknięcie ikony „rezygnuję” znajdującej się w stopce 
każdego otrzymanego Newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości w 
formie e-mail na adres: iod@metro-properties.pl, co spowoduje usunięcie 
adresu e-mail z naszej bazy danych.  
 

9. Podmiotem który współpracuje z Administratorem w ramach przygotowania 
i wysyłki Newslettera jest BUZZ Group Sp. z o.o. 
 

10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać poprzez wysłanie 
wiadomości w formie e-mail na adres: iod@metro-properties.pl. Wskazane 
jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, 
której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej podany przy 
rejestracji oraz adres na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. 
Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi nastąpi niezwłocznie, 
przy czym nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.  
 

III. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zapisujących się do 
Newslettera jest METRO PROPERTIES.  
 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego można 
skierować wszelkie pytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych 
osobowych przez METRO PROPERTIES sp. z o.o., wysyłając korespondencję 
na adres siedziby spółki lub wiadomość e-mail na adres: iod@metro-
properties.pl. 
 

3. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, w celu otrzymywania 
usługi Newsletter. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej 
przez Użytkownika zgody. W oparciu o podane dane nie będziemy 
podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany.  
 

4. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają 
bezpośredni dostęp tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, czy 
właściwe instytucje publiczne. Administrator korzysta z usług 
podwykonawców z którymi zawiera stosowne umowy, zobowiązując tym 
samym do przetwarzania danych zgodnie z podstawowymi zasadami 
wynikającymi z RODO. Administrator korzysta z usług BUZZ Group sp. z o.o.  

mailto:iod@metro-properties.pl
mailto:iod@metro-properties.pl


ul. Górczewska 224 lok 24, 01-460 Warszawa. 
 

5. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.  
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zapewnia i 

gwarantuje możliwość skorzystania z następujących praw przysługujących 
Użytkownikowi: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli dane 

przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych (w tym prawo do bycia 

zapomnianym); 
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora; 

f. prawo do przenoszenia danych; 
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

stwierdzenia naruszenia danych osobowych przez Administratora, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
na podstawie której przetwarzane są dane, poprzez kliknięcie ikony 
rezygnuję” znajdujący się w wysłanym Newsletterze lub wysłanie 
zgłoszenia na adres iod@metro-properties.pl, przy czym cofnięcie zgody 
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej 
wycofaniem. 

III. Postanowienia końcowe 

1. METRO PROPERTIES zastrzega możliwość zmian niniejszego Regulaminu. 
Zmiana zostanie opublikowana na stronie 
www.zakupywm1.pl/newsletter/regulamin Zmieniony Regulamin będzie wchodził 
w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji i będzie wiążący dla 
Użytkowników, jeżeli w tym terminie nie złoży sprzeciwu i nie zrezygnuje ze 
świadczonej usługi Newsletter.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zakupywm1.pl  

3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.09.2018. 

 

 

http://www.zakupywm1.pl/

