Regulamin subskrypcji
Newslettera Misjonarzy Werbistów
Poniższy dokument opisuje sposób korzystania z newslettera rozsyłanego drogą elektroniczną do
użytkowników zarejestrowanych na stronie www.werbisci.pl i wyjaśnia kwestie szczegółowe
dotyczące procesu subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji.
Zapisy poniższego regulaminu są ściśle powiązane z polityką prywatności obwiązującą na stronie
internetowej www.werbisci.pl.

I. Informacje wstępne
Newsletter Misjonarzy Werbistów jest usługą mailingową powiązaną bezpośrednio z portalem
internetowym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (www.werbisci.pl). Subskrybenci co
miesiąc otrzymują na podany przez siebie adres email wybrane informacje z działalności werbistów
w Polsce i na świecie.

II. Subskrypcja newslettera
1. Aby zasubskrybować newsletter należy podać swój adres email w polu do tego przeznaczonym
na stronie głównej witryny www.werbisci.pl. Jednocześnie należy potwierdzić akceptację
regulaminu newslettera oraz polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
2. W ciągu kilku minut na podany adres email zostanie przesłana automatyczna wiadomość
powitalna. W celu weryfikacji adresu email i potwierdzenia subskrypcji należy kliknąć podany
w niej link.
3. Po potwierdzeniu subskrypcji użytkownik zostanie przekierowany na stronę www.werbisci.pl,
na której zostanie wyświetlona wiadomość powitalna. Równolegle na adres email zostanie
wysłana automatyczna wiadomość potwierdzająca aktywację subskrypcji.
4. Brak potwierdzenia subskrypcji w ciągu 7 dni skutkować będzie skasowaniem adresu
email z bazy danych witryny www.werbisci.pl.
5. Jeśli wiadomość powitalna, o której mowa w pkt. 2, nie dotrze do subskrybenta do 2 godzin,
należy sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce email. Jeśli wiadomości powitalnej nie ma w
folderze SPAM, a adres email został wprowadzony poprawnie, prosimy o kontakt z
Administratorem serwisu (administrator@werbisci.pl).

III. Rezygnacja z subskrypcji newslettera
1. Użytkownik/użytkowniczka może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, a
tym samym usunąć swoją subskrypcję. Skutkuje to trwałym usunięciem podanego adresu email
z bazy danych witryny.
2. Aby usnąć swój adres email z listy subskrypcyjnej należy w otrzymanej wiadomości email
kliknąć link “Wypisz się z listy mailingowej”. Jest on umieszczony w stopce każdego wydania

newslettera. Skutkować to będzie natychmiastowym wypisaniem z listy mailingowej, o czym
użytkownik/użytkowniczka zostanie poinformowany w osobnej wiadomości.
3. W ciągu 2 dni roboczych adres email subskrybenta zostanie fizycznie skasowany z bazy
danych witryny przez Administratora serwisu.
4. W przypadku chęci wznowienia subskrypcji newslettera konieczne będzie ponowienie procesu
subskrypcji (patrz pkt. II)
5. Jeśli link “Wypisz się z listy mailingowej” zostanie wybrany przypadkowo należy jak
najszybciej skontaktować się z Administratorem serwisu (administrator@werbisci.pl).

IV. Informacje dodatkowe
1. W momencie subskrypcji newslettera użytkownik/użytkowniczka podaje jedynie adres email.
Żadne inne dane osobowe nie są wymagane. Nazwa użytkownika tworzona jest automatycznie
z pierwszego członu adresu (tj. z liter przed znakiem “@“).
2. W procesie subskrypcji użytkownik/użytkowniczka zobowiązany(na) jest do podania adresu
email używanego przez siebie. Niezgodne z regulaminem jest podawanie cudzego adresu.
Wykrycie takiego działania skutkuje natychmiastowym usunięciem subskrybenta z listy
mailingowej i adresu email z bazy danych serwisu.
3. Administrator serwisu www.werbisci.pl nie odpowiada za błędne wpisanie adresu email, co
skutkować będzie brakiem otrzymania wiadomości powitalnej z linkiem aktywacji subskrypcji.
4. Zgodnie z pkt. II.3 naszej polityki prywatności żadne dane subskrybentów newslettera nie są
przetwarzane i udostępniane podmiotom nie będącym integralną częścią Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Słowa Bożego. Więcej informacji o polityce prywatności w serwisie
www.werbisci.pl można znaleźć pod adresem www.werbisci.pl/media/politykaprywatnosci.pdf.
5. Wszelkie problemy i nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Newslettera Misjonarzy
Werbistów należy zgłaszać pocztą elektroniczną Administratorowi serwisu
(administrator@werbisci.pl).
6. W przypadku innych działań użytkownika/użytkowniczki, mających wpływ na działanie listy
mailingowej, bezpieczeństwo innych użytkowników i funkcjonowanie portalu
www.werbisci.pl, jego/jej adres email zostanie natychmiast usunięty z bazy danych serwisu.
W skrajnych sytuacjach, gdy działania użytkownika/użytkowniczki naruszają przepisy prawa
(np. działania o charakterze hakerskim), przypadki takie będą zgłaszane odpowiednim służbom.

