
 
 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER SERWISU INTERNETOWEGO DAWNE PISMO 

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi newsletter serwisu internetowego do nauki paleografii i neografii Dawne 
pismo prowadzonego pod adresem http://dawnepismo.ank.gov.pl/pl, świadczonej przez Archiwum Narodowe w 
Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E (dalej: „Archiwum”). 

2. W ramach usługi newsletter serwisu internetowego http://dawnepismo.ank.gov.pl/pl (dalej: „serwis internetowy 
Dawne pismo”) Archiwum wysyła, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika podczas 
rejestracji adres poczty elektronicznej, informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwaną dalej: 
„newsletterem”. 

3. Usługa newsletter świadczona jest przez Archiwum na podstawie niniejszego regulaminu, nieodpłatnie, przez 
czas nieokreślony. 

4. Newsletter zawiera informacje o bieżącej działalności serwisu internetowego Dawne pismo, nowościach 
publikowanych w tym serwisie oraz konkursach, warsztatach i innych działaniach edukacyjnych i 
popularyzatorskich realizowanych przez Archiwum w ramach projektu Dawne pismo. 

5. Zamówienie usługi newsletter wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet 
oraz konta poczty elektronicznej. 

6. Zamówienie usługi newsletter możliwe jest po dokonaniu czynności rejestracyjnych polegających na: 
a) kliknięciu znajdującego się serwisie internetowy Dawne pismo odnośnika „Zapisz się do newslettera”, 
b) podaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika w formularzu newslettera, 
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Archiwum danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi 

newsletter,  
d) kliknięciu na przycisk „Subskrybuj”, 
e) potwierdzeniu subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku zamieszczonego w przesłanej przez 

Archiwum automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdź subskrypcję w 
serwisie Dawne pismo”. 

7. Podanie przez Użytkownika prawidłowego adresu poczty elektronicznej i jego weryfikacja są konieczne dla 
skutecznego świadczenia przez Archiwum usługi newsletter. 

8. Poprzez potwierdzenie rejestracji Użytkownik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Archiwum, w celu świadczenia usługi newsletter. 

9. Przetwarzanie przez Archiwum danych osobowych Użytkownika zamawiającego usługę newsletter odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
a) Archiwum przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu świadczenia ww. usługi; 
b) Archiwum nie udostępnia adresów e-mail Użytkowników zamawiających usługę newsletter podmiotom 

trzecim; dane te nie podlegają również profilowaniu; 
c) Użytkownik w każdym czasie ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia bądź sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

10. Więcej informacji o polityce ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego Dawne pismo 
dostępne jest w tym serwisie pod adresem: http://dawnepismo.ank.gov.pl/pl/polityka-ochrony-danych-osobowych-
reuse-i-pliki-cookies  

11. Użytkownik może zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez kliknięcie linku o nazwie „Rezygnacja z 
newslettera” znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości newsletter lub wysyłając wiadomość e-mail na 
adres Inspektora ochrony danych Archiwum: iod@ank.gov.pl. 

12. W wypadku rezygnacji Użytkownika z subskrypcji newslettera Archiwum zobowiązuje się do niezwłocznego 
usunięcia adresu e-mail Użytkownika z listy subskrybentów newslettera serwisu internetowego Dawne pismo. 

13. Archiwum zastrzega sobie prawo do zamknięcia usługi newsletter, bez podania przyczyny, za uprzednim 
poinformowaniem Użytkowników. 
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