REGULAMIN PRENUMERATY „DZIENNIK TRYBUNA”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia – poprzez
Formularz udostępniony na Portalu – zawarcie Umowy prenumeraty Dziennika Trybuna.
2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, niezbędna jest aktywacja w przeglądarce
internetowej osoby zainteresowanej/Prenumeratora obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych
SSL, Flash, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
§ 2. Definicje
1. Wydawca- Polish Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(01-793), ul. Ludwika Rydygiera 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543518 NIP 5252609269, REGON:
360798230, e-mail: prenumerata@trybuna.eu będąca wydawcą ogólnopolskiego dziennika
prasowego „Dziennik Trybuna”.
2. Portal – prowadzona przez Wydawcę w języku polskim internetowa strona Wydawcy pod adresem
www.trybuna.info.
3. Dziennik: gazeta „Dziennik Trybuna”.
4. Prenumerata- forma sprzedaży Dziennika, gwarantująca Prenumeratorowi dostawę kolejnych
Dzienników w okresie Prenumeraty trwającej nie krócej niż 4 tygodnie.
5. Prenumerator — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przez jego
przedstawiciela, osoba prawna, jednostka organizacyjna którym przepisy prawne przyznają
osobowość prawną oraz te nieposiadające osobowości prawnej ale mogące we własnym imieniu
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarła
umowę z Wydawcą na dostawę Prenumeraty.
6. Umowa Prenumeraty – umowa cywilnoprawna pomiędzy Wydawcą a Prenumeratorem na podstawie
której Wydawca zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania Prenumeratorowi
Dziennika na czas prenumeraty określony w zamówieniu a Prenumerator zobowiązuje się dokonać
zapłaty zgodnie z cennikiem. Ważność Umowy Prenumeraty zawartej przez osobę fizyczną
posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia Umowy
Prenumeraty przez przedstawiciela ustawowego tych osób.
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
8. Okres Prenumeraty- okres na jaki Prenumerator zamawia Prenumeratę wyrażany w tygodniach.
9. Data Rozpoczęcia Prenumeraty- data od której Prenumerator chce rozpocząć Prenumeratę.
10. Opcje dostawy- wybór sposobu oraz terminów dostawy Dziennika (raz, dwa lub trzy razy w
tygodniu).
11. Formularz zamówienia Prenumeraty- narzędzie internetowe udostępnione przez Wydawcę na
Portalu za pomocą którego każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
lub przez jego przedstawiciela, osoba prawna, jednostka organizacyjna którym przepisy prawne
przyznają osobowość prawną oraz te nieposiadające osobowości prawnej ale mogąca we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania może zawrzeć Umowę Prenumeraty wskazując
okres Prenumeraty, Opcje dostawy, dane osobowe i adresowe oraz umożliwiający przekierowanie
do płatności przelewem lub w trybie online poprzez system PAYU.
12. Reklamacja – zgłoszenie przez Prenumeratora zastrzeżenia, dotyczącego jakości lub/i ilości
Prenumeraty, niezgodnie z zamówieniem.
§ 3. Zawarcie umowy prenumeraty / składanie zamówień
1. W celu zawarcia Umowy Prenumeraty należy wypełnić Formularz udostępniony na Portalu.
2. Osoba zainteresowana winna wskazać w formularzu wszystkie wymagane dane osobowe,
adresowe oraz wybrać opcję dostawy prenumeraty tygodniowej.
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3. Do zawarcia Umowy Prenumeraty pomiędzy Wydawcą a daną osobą po poprawnym
wypełnieniu Formularza a dochodzi z chwilą wybrania przez tę osobę przycisku „Zamów i
Zapłać Przelewem” lub „Zamów i zapłać online (PAYU)”.
4. Zamawiając Prenumeratę osoba zamawiająca oświadcza tym samym, że:
a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Osoba zamawiająca otrzymywać będzie fakturę VAT w przypadku zaznaczenia pola „chce
otrzymać fakturę VAT” znajdującego się na formularzu.
6. Wydawca może odmówić zawarcia Umowy Prenumeraty w przypadku nieprawidłowego
wypełnienia formularza, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych lub też
nie podania innych niezbędnych do zawarcia Umowy Prenumeraty danych.
§ 4 Płatności
1. Prenumerator ma możliwość dokonania płatności zwykłym przelewem, do którego dane
pojawią się po kliknięciu na formularzu ikony „Zamów i Zapłać Przelewem”, lub poprzez
system płatności elektronicznej zapewniony przez Wydawcę realizowany za pośrednictwem
systemu płatności PayU po kliknięciu na formularzu ikony „Zamów i Zapłać Online (PAYU)”.
2. Po zawarciu umowy w zgodnie z § 3 Regulaminu oraz wyboru płatności online (PAYU)
Prenumerator zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu płatności elektronicznej
PAYU.
3. Opłata jest dokonywana z góry za cały Okres Prenumeraty.
4. Prenumerata przyjmowana jest na krotność okresów tygodniowych, minimum cztery tygodnie,
z przyjęciem następujących cen za tydzień prenumeraty:
a. wysyłka trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) pocztą zwykłą – 10zł/
tydzień,
b. wysyłka dwa razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) pocztą priorytetową – 10,50zł/
tydzień,
c. wysyłka jeden raz w tygodniu (piątki) pocztą zwykłą – 7,50zł/tydzień,
d. wysyłka jeden raz w tygodniu (piątki) pocztą priorytetową – 8,50zł/tydzień.
5. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia przez Wydawcę do realizacji Umowy
Prenumeraty poprzez jej przesyłanie.
6. Prenumerator może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na podany adres email.
7. Płatność zostaje dokonana z chwilą uznania na rachunku Wydawcy.
§ 5 Realizacja umowy
1. Po uznaniu płatności na rachunku Wydawcy, przystępuje on do wykonania Umowy
Prenumeraty poprzez jej wysłanie pocztą polską.
2. Prenumerator będzie otrzymywał kolejne numery Dziennika zgodnie z wybraną na formularzu
opcją dostawy.
3. Dziennik zostanie dostarczony przez Wydawcę do miejsca wskazanego przez Prenumeratora w
Formularzu.
4. Prenumerator jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki zawierającej Dziennik celem
sprawdzenia ewentualnych niezgodności towaru z umową. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłce, Prenumerator zobowiązany jest do zgłoszenia
reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu.
5. Prenumerator wyraża zgodę na przechowywanie przez Wydawcę na jego komputerze plików
cookies.
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6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie.
§ 6 Prawa autorskie
1. Wszystkie elementy Portalu przysługują Wydawcy. Rozpowszechnianie jakichkolwiek
elementów pochodzących z Portalu bez uzyskania zgody Wydawcy jest zabronione.
2. Uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych lub innym praw na dobrach
niematerialnych zawartych Dzienniku jest Wydawca. Ewentualne wykorzystywanie tych
materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony Wydawcy.
§ 7 Reklamacje
1. Prenumerator w przypadku uznania, iż umowa została wykonana przez Wydawcę w sposób
nieprawidłowy ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Polish Media
Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub na adres poczty
elektronicznej prenumerata@trybuna.eu.
3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości wynikających z winy
Prenumeratora, jego przeglądarki internetowej lub działalności osób trzecich, za których
Wydawca nie odpowiada.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Prenumeratora wraz z adresem e-mail oraz
opisem zastrzeżeń, uwag lub zarzutów co do wykonania umowy przez Wydawcę.
5. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez
Wydawcę. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni Wydawca
powiadomi Prenumeratora o nowym terminie rozpoznania reklamacji oraz przyczynach
wyznaczenia nowego terminu.
§ 8. Dane osobowe; ochrona prywatności
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, administratorem danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002
roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Prenumeratorów,
których dane osobowe zostały Wydawcy przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym
danych osobowych Kupujących), jest Wydawca.
2. Dane osobowe Prenumeratorów są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Prenumeratorów,
przetwarzane są w celu świadczenia tym Prenumeratorom przez Wydawcę usługi Prenumeraty.
Wydawca podczas zawierania Umowy Prenumeraty zbiera następujące dane: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, nr NIP.
3. Wydawca stosuje dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między
innymi systemy szyfrowania danych). Wydawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed
zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Wydawca zapewnia Prenumeratorom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach
opisanych w ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych
osobowych, Prenumeratorzy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a
także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
3

5. Dane osobowe Prenumeratorów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do
otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym
organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Prenumeratorów mogą być także
przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług
świadczonych przez Wydawcę, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w
tym podmiotom wykonującym na zlecenie Wydawcy czynności związane ze świadczeniem
usług przez Wydawcę.
6. Wydawca w celach technicznych, związanych z administracją serwerami wykorzystuje adresy
IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Portalem, jak
również do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
7. Podczas przeglądania stron internetowych Portalu Dziennik Trybuna używane są pliki
„cookies”. Informacje w ten sposób zbierane są całkowicie anonimowe. Użytkownik ma prawo
i możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez odpowiednie ustawienie
przeglądarki internetowej.
§ 9 Odstąpienie od Umowy
1. Prenumerator, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może odstąpić
od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na
piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy na adres: Polish Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Wydawca ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Prenumeratora będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie
dokonane przez niego płatności.
3. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Prenumerator będący konsumentem, chyba że Prenumerator będący konsumentem wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Prenumeraty, jeżeli na wyraźne żądanie Prenumeratora
będącego konsumentem wykonanie Umowy Prenumeraty rozpoczęło się przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, Prenumerator będący konsumentem ma obowiązek zapłacić
za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
§ 10 Rozwiązanie Umowy
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę Prenumeraty drogą elektroniczną w każdym czasie, z
zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec czwartego
tygodnia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail lub drogą listową.
2. W razie naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień Umowy Prenumeraty lub
postanowień postanowień Regulaminu Wydawca może rozwiązać Umowę Prenumeraty bez
konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się
skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
3. W każdym przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, jest on
zobowiązany do zwrotu Prenumeratorowi części opłaty proporcjonalnej do niewykorzystanego
Okresu Prenumeraty.

§ 11. Postanowienia końcowe
1.
2.

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Prenumeratorów.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Wydawcę, nie krótszym
jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach oraz od dnia opublikowania stosownego
powiadomienia o zmianach do Prenumeratorów.
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3.
4.

5.
6.

W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Prenumerator uprawniony jest do
rozwiązania Umowy prenumeraty.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw
prawa polskiego.
Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd.
Prenumeratorzy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem :www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….. 2016r.
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Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
W ciągu 14 dni od otrzymania pierwszej prenumeraty ma Pan/Pani prawo od niej odstąpić bez
podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy proszę wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu na adres e-mail: prenumerata@trybuna.eu.
Prenumerator może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

„ Ja niżej podpisana ................................................ niniejszym oświadczam, iż odstępuję od Umowy
Prenumeraty Dziennika Trybuna zawartej w dniu ………………….

................................................
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