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Biuro Strategii i Marketingu 

Newsletter PWPW S.A. – regulamin 
 
1. Informacje ogólne 

1.1. Usługa „Newsletter PWPW S.A.” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom 

automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych, związanych z 

działalnością PWPW S.A. 

1.2. Korzystanie z usługi „Newsletter PWPW S.A.” jest dobrowolne i bezterminowe.  

1.3. Usługa ma charakter bezpłatny. 

1.4. Pytania i uwagi dotyczące niniejszej usługi należy kierować na adres newsletter@pwpw.pl.  

1.5. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do: 

a) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów 

technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), 

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim 

powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. 

 
2. Rejestracja i rezygnacja z usługi 

2.1. Rejestracja następuje poprzez podanie adresu e-mail w formularzu znajdującym się na stronie 

www.pwpw.pl. 

2.2.  W celu skorzystania z usługi niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz akceptacja 

niniejszego regulaminu. 

2.3. Rezygnacja z usługi możliwa jest w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na link znajdujący 

się w stopce newslettera. 

 

3. Dane osobowe 

3.1. Administratorem danych jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.), 

z siedzibą w Warszawie 00-222, przy ul. Sanguszki 1. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) 

zbierane są przez PWPW S.A. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi 

„Newsletter PWPW S.A.”.  

3.2. W celu świadczenia usługi „Newsletter PWPW S.A.” Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty 

elektronicznej.  

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji usługi „Newsletter 

PWPW S.A.”. 

3.4. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

3.5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwość ich 

modyfikacji bądź usunięcia . 

3.6. Administrator danych (PWPW S.A.) powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie SARE 

S.A. 

3.7. Zbiór danych osobowych „Subskrybenci Newslettera PWPW S.A.” został zgłoszony do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
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