
Regulamin świadczenia usługi „Mailing/Newsletter”: 

1. Wydawcą „Mailing/Newsletter „jakdorobic.com” jest StartUp Kokpit Finansowy 
prowadzony przez Jacka Gacoń w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-
143, zwana w dalej jakdorobic.com 

2. Przedmiotem usługi „Mailing/Newsletter jakdorobic.com jest wysyłanie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej przez jakdorobic.com na adres użytkownika, w 
sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) 
zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem. 

3. Usługa mailing/Newslettera jest bezpłatna i jest dostępna dla każdego podmiotu który 
korzysta ze strony pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w punkcie  6.  
Niniejszego Regulaminu.  

4.  Mailing/Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników  co najmniej 
1 raz w miesiącu.  

5.  Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę 
usług świadczonych przez jakdorobic.com oraz informacje dotyczące działalności 
jakdorobic.com oraz promocji, których organizatorem jakdorobic.com lub podmioty 
współpracujące takie jak  m. in. banki, agencje marketingowe, portale aukcyjne itp.   

6.  Zamówienie usługi Mailing/Newsletter przez użytkownika następuje za 
pośrednictwem strony jakdorobic.com w zakładce Newsletter o udzieleniu zgody na 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze 
zm.).  i złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych przez Fundację Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143  . 

7.  Korzystanie przez usługobiorcę z usługi Mailing/Newsletter jest uwarunkowane 
posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.  

8. Usługobiorca  zamawiający usługę mailing/newsletter powinien  podać swój adres 
poczty elektronicznej.  

9.  Każde wydanie Mailingu/ Newslettera jakdorobic.com zawiera:  
a) wskazanie jakdorobic.com jako nadawcy 
b) wypełnione pole „Temat” określające treść Mailingu/Newslettera jakdorobic.com 

c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Mailingu/Newslettera lub zmiany adresu 
poczty elektronicznej usługobiorcy . 

10. Usługobiorca poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/ 
newsletter za pośrednictwem strony internetowej jakdorobic.com zaznaczenie okienka 
- akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i 
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez  
usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu 
i świadczonych na jego podstawie usług.  



11. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143 

12. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Jackowi Gacoń 
kontakt: kontakt@jakdorobic.com lub listownie na adres AIP Warszawa ul. 
Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa. 

13. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Usługobiorcę  dobrowolnie w 
celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług 
świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. 

14. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia; 

15.  Każdy usługobiorca  Mailingu/Newslettera ma prawo w każdym czasie odwołać 
zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 
6 Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości 
przesłanej przez jakdorobic.com w ramach usługi Newsletter lub przesłanie stosownej 
wiadomości na adres kontakt@jakdorobic.com 

 

 

 


