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REGULAMIN NEWSLETTERA CORTEX CHEMICALS 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu do 

użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, cyklicznych wiadomości elektronicznych zawierających 

informacje o produktach i usługach oferowanych przez Cortex Chemicals Sp. z o. o., a także 

informacji branżowych, w tym o działalności spółki  (dalej jako: Newsletter). 

2. Newsletter wysyłany będzie przez Cortex Chemicals sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 

Tarnów, ul. Malczewskiego 8, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 

0000203019 (dalej jako: Usługodawca). Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych 

w celu świadczenia usługi Newsletter oraz o prawach przysługującym osobie, której dane dotyczą 

znajdują się pod adresem https://cortexch.com/polityka-prywatnosci/. 

3. Na Newsletter można zapisać się: 

a) za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie internetowym 

https://cortexch.com/; 

b) poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres udostępniony przez Usługodawcę zgody na 

otrzymywanie Newslettera. 

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci Newslettera zostaje zawarta z chwilą: 

a) uzupełnienia formularza i kliknięcia pola „WYŚLIJ” – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 

lit. a), 

b) wysłania wiadomości e-mail zawierającej zgodę na otrzymywanie newslettera – w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b). 

5. Usługodawca decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu świadczenia usługi elektronicznej w postaci 

Newslettera. 

6. Newsletter może zawierać informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

7. Newsletter jest nieodpłatny. 

8. Newsletter będzie wysyłany nie częściej niż dwa razy w tygodniu. 

9. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci Newslettera zawierana jest na czas 

nieoznaczony. 

10. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania 

Newslettera. Rezygnacja może nastąpić poprzez: 

a) kliknięcie stosownego linka znajdującego się na końcu każdej wiadomości zawierającej 

Newsletter; 

b) wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: odo@cortexchemicals.com. 

11. W sprawach związanych z Newsletterem (w szczególności pytania, wnioski, reklamacje) 

usługobiorca może skontaktować się z usługodawcą pod adresem odo@cortexchemicals.com. 

Usługodawca dołoży starań, aby odpowiedzieć usługobiorcy w ciągu 7 dni.  

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

13. Regulamin został zaktualizowany w dniu 19.01.2021 r. 
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