Regulamin Serwisu Ekonomicznego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
(dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.)

§ 1.
1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi
subskrypcji bezpłatnego Newslettera przez Bank.
2. Świadczenie usługi subskrypcji Newslettera
określonych w Regulaminie.

odbywa się nieodpłatnie na zasadach

§ 2.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1)

Bank - „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka
10/16, 01-211 Warszawa zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadającym NIP 526-10-08-546
oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony”,

2) Formularz – adres witryny w sieci Internet, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie
Bankowi danych niezbędnych do subskrypcji Newslettera,
3) Newsletter – usługę polegającą na nieodpłatnym przesyłaniu przez Bank za zgodą
Użytkownika listów elektronicznych na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu,
zawierający Zasoby Serwisu,
4) Serwis - Serwis Ekonomiczny Banku,
5) Zasoby Serwisu – informacje, analizy, prognozy, artykuły, materiały edukacyjne i inne z
dziedziny finansów i ekonomii udostępniane na stronach Serwisu,
6) Subskrybent – osobę korzystającą z usługi subskrypcji Newslettera w wyniku przesłania
wypełnionego Formularza zgodnie z Regulaminem.
7) dzień połączenia- – oznacza dzień, w którym połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1030
ze zm.) zostanie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
§ 3.
1.

Wysyłanie w ramach subskrypcji Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.

W celu zamówienia usługi subskrypcji Newslettera Subskrybent wypełnia Formularz, a
następnie przesyła go drogą elektroniczną – poprzez aktywację odpowiedniego pola
znajdującego się w Formularzu – do Banku.

3.

Wypełnienie formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
1) Subskrybent powinien
obligatoryjne,

wypełnić

wszystkie

pola

Formularza

wskazane

jako

2) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Subskrybenta i być zgodne
z prawdą.
4.

Przesłanie wypełnionego Formularza może nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez
Subskrybenta (poprzez zaznaczenie stosowanego pola) oświadczenia dotyczącego:
1) zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu,
2) wyrażenia woli otrzymywania powiadomień z Serwisu,
3) zapoznania się z treścią informacji dotyczących powiadomień,
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4) wyrażenia zgody, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w Formularzu,
5) potwierdzenia otrzymania informacji określonych w art. 24 ustawy, o której mowa w
pkt 4.
§ 4.
1.

Bank kieruje korespondencję skierowana do Subskrybenta na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Subskrybenta w Formularzu.

2.

Subskrybent może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie subskrypcji Newslettera,
wysyłając odpowiednią wiadomość do Banku.

3.

Cofnięcie zgody Subskrybenta na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu,
zobowiązuje Bank do natychmiastowego zaprzestania usługi świadczenia subskrypcji
Newslettera na rzecz tego Subskrybenta.

4.

Korzystanie z usługi subskrypcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez
Subskrybenta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz:
1)

zainstalowanie i użycie przeglądarek Microsoft Internet Explorer od wersji 6.0, Mozilla
Firefox od wersji 1.0 lub Netscape od wersji 8.1, przy czym:
a) przeglądarki powinny mieć zainstalowane i
oprogramowanie do obsługi skryptów i aplikacji Java,

poprawnie

skonfigurowane

b) do wyświetlania niektórych obiektów i informacji, może być konieczne zastosowanie
oprogramowania Flash Player 8 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader,
2)

ustawienie optymalnej rozdzielczości dla stron Serwisu do rozdzielczości 1024 x 768.
§ 5.

1. Subskrybent może zgłaszać wszelkie reklamacje, uwagi, zastrzeżenia lub dostrzeżone błędy
dotyczące Newslettera oraz funkcjonowania Serwisu i dostępnych Zasobów Serwisu na
stronie głównej Banku poprzez formularz zgłoszeniowy tutaj (link hiperłącza;
https://secure.bgz.pl/bin/form_kontrek.php), telefonicznie, pisemnie, jak również osobiście w
dowolnym oddziale Banku.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
nadawcy, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem
wystąpienia.
3. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania, w kolejności daty wpływu, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej.
4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza odpowiedzialności
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Banku

przewidzianej

w

