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1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki dostępu do newslettera portalu
indywidualni.pl na zasadach subskrypcji (dalej zamiennie „Usługa”).

2.

Usługę świadczy Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Katowicach (adres siedziby: al. Wojciecha Korfantego 193, 40-153 Katowice), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 630561, NIP 6342622989, REGON: 240547379, e-mail: librus@librus.pl, telefon: 32 350 85
85, fax: 32 258 12 86 (dalej „Librus”).

3.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

4.

Każdy użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z
Usługi, do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień, z
zastrzeżeniem, że w przypadku użytkownika, który nie ukończył 16 lat, akceptacji dokonuje jego
przedstawiciel ustawowy (tj. rodzic/opiekun prawny).

5.

Każdy użytkownik może zamówić subskrypcję newslettera portalu indywidualni.pl. Usługa polega
na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Librus, zawierającego
w szczególności informacje o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym, psychologicznym oraz
wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Librus oraz
produktów i usług Librus.

6.

Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i nieodpłatne.

7.

Subskrypcji newslettera można dokonać poprzez:
7.1.

zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym (przy zakładaniu konta na
portalu indywidualni.pl) lub

7.2.

formularz subskrypcji na portalu indywidualni.pl w sekcji Edustrefa lub

7.3.

zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta na portalu indywidualni.pl (zakładka
„Dodatkowe usługi”).

8.

W trakcie zamawiania Usługi następuje wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail użytkownika
podany podczas zakładania konta na portalu indywidualni.pl lub (jeśli użytkownik składa
zamówienie, nie będąc zalogowanym do konta bądź takiego konta nie posiada) na adres email
podany podczas zamawiania Usługi. W celu aktywowania Usługi użytkownik powinien kliknąć w
przesłany mu na adres e-mail link aktywacyjny.

9.

Użytkownik, który nie ukończył 16 lat, nie może samodzielnie bez zgody przedstawiciela
ustawowego zapisać się na subskrypcję newslettera. Zgoda użytkownika, który nie osiągnął wieku,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zostać potwierdzona przez jego przedstawiciela
ustawowego. W celu uzyskania potwierdzenia użytkownik podaje adres e-mail przedstawiciela
ustawowego użytkownika.

10. Potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego zgody na subskrypcję newslettera jest
dokonywane poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na jego adres e-mail.

11. Do czasu potwierdzenia zgody na subskrypcję newslettera dla użytkownika, który nie ukończył 16
lat, świadczenie mu Usługi przez Librus nie będzie możliwe.
12. Usługa jest świadczona przez czas nieoznaczony i użytkownik może z niej zrezygnować w każdym
czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w
stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera lub w przypadku użytkowników
posiadających konto na portalu indywidualni.pl po zalogowaniu na konto i dokonaniu zmian
ustawień w zakładce „Dodatkowe usługi”.
13. Korzystanie z Usługi odbywa się poprzez sieć publiczną Internet i wymaga komputera lub innego
urządzenia, na którym możliwe jest uruchomienie oprogramowania jednej z popularnych
przeglądarek internetowych oraz dostępu do sieci publicznej Internet.
14. Librus zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
14.1.

wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego
zmiany;

14.2.

zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów
prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej
wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących
konieczność jego zmiany;

14.3.

zmiany zakresu Usługi, w tym dostosowanie do warunków rynkowych związanych z
postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na
postanowienia niniejszego Regulaminu.

15. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail podany przy rejestracji konta na
portalu indywidualni.pl lub podczas zamawiania Usługi; powiadomienie zostanie wysłane co
najmniej na 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
16. W przypadku użytkowników, którzy podczas zamawiania Usługi oznaczyli się jako osoby poniżej
16 lat, o zmianie treści Regulaminu zostaną poinformowani (z wykorzystaniem wiadomości
wysłanej na adres e-mail podany przez użytkownika) także ich rodzice lub opiekunowie prawni.
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego
Regulaminu.
17. Zmieniony Regulamin wiąże użytkownika, jeżeli przed wskazanym w powiadomieniu dniem wejścia
w życie zmienionego Regulaminu użytkownik, a w przypadku użytkownika poniżej 16 lat jego
rodzic lub opiekun prawny nie zrezygnuje z korzystania z Usługi w sposób określony w pkt. 11
Regulaminu.
18. Reklamacje dotyczące dostępności lub działania Usługi należy składać pisemnie na adres Librus
wskazany w pkt. 2 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: indywidualni@librus.pl.
19. Librus nie gwarantuje ciągłej dostępności Usługi. Użytkownik musi się liczyć z przerwami w
dostępie do Usługi lub jej zakończeniem.

