
 

 

 

INSTRUKCJA DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA RESULTO SP. Z O.O. 

 

§ 1 

1. „Newsletter Resulto sp. z o.o.”, to usługa dystrybucyjna, polegająca na 

otrzymywaniu drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail od 

Resulto sp. z o.o. cyklicznych wiadomości na tematy związane z gospodarką i 

finansami, informacji handlowych lub wiadomości na temat produktów i usług 

własnych Resulto sp. z o.o.  oraz podmiotów z nią współpracujących. 

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Resulto sp. z o.o., z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, KRS 0000409481, NIP 8971780660, 

REGON 021812227. 

 

3. Dane osobowe zbierane są przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w 

celu realizacji usługi „Newsletter Resulto sp. z o.o.”.  

 

§ 2 

1. Korzystanie z usługi „Newsletter Resulto sp. z o.o.” jest dobrowolne i 

bezterminowe. 

 

2. Dane osobowe są podawane przez osoby zainteresowane korzystaniem z usługi 

w sposób dobrowolny. Bez podania danych osobowych i udzielenia zgodny na 

przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter 

Resulto sp. z o.o.”.  

 

§ 3 

1. Każdej osobie, która skorzysta z usługi „Newsletter Resulto sp. z o.o.”, przysługuje 

prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, zawartych w 

zbiorach danych Administratora Danych Osobowych, a zwłaszcza prawo do: 

a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje; 

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych 

w zbiorze; 

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz 

podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące; 

e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności 

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 

f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego 

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 



 

 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy 

albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 

g) wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 

danych ze względu na jej szczególną sytuację. 

 

2. Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany 

bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji (tj. może 

wnieść sprzeciw, co do dalszego przetwarzania jej danych osobowych).   

 

§ 4 

W celu realizacji usługi osoba zainteresowana korzystaniem z usługi musi wypełnić 

czynności związane z procesem rejestracji, w szczególności należy: 

 

1. Wejść na stronę internetową zarządzaną przez Resulto Sp. z o.o., w 

szczególności, ale nie wyłącznie, strony o adresie www.resulto.pl lub 

www.resulto.com.pl. 

 

2. Zapoznać się z zamieszczoną na wyżej wskazanych stronach internetowych  

„Instrukcją dla subskrybentów Newslettera Resulto sp. z o.o.” oraz „Polityką 

prywatności”. 

 

3. Wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny : 

a) W polu o nazwie „adres e-mail” należy wprowadzić adres mailowy, za pomocą 

którego otrzymywane mają być kolejne „Newslettery Resulto sp. z o.o.” 

b) w polu „Imię i nazwisko” należy wprowadzić dane osoby zapisującej się do 

„Newslettery Resulto sp. z o.o.” 

c) w polu „Branża” należy wprowadzić informację najlepiej charakteryzującą branżę 

aktywności zawodowej subskrybenta (pole nie jest obligatoryjne),  

d) w polu „Nazwa Firmy” należy wprowadzić dane firmy, w której pracuje lub z którą 

związany jest zawodowo subskrybent (pole nie jest obligatoryjne),  

e) w polu „Telefon” należy wprowadzić kontaktowy numer telefoniczny, za pomocą 

Resulto sp. z o.o. będzie mogła kontaktować się z subskrybentami (pole nie jest 

obligatoryjne), 

f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, także w przyszłości, przez 

administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy 

ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi „Newsletter Resulto” - poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru zamieszczonego w formularzu 

rejestracyjnym, 

http://www.resulto.pl/
http://www.resulto.com.pl/


 

 

g) ewentualnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji 

handlowych - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru zamieszczonego w 

formularzu rejestracyjnym, 

h) potwierdzić fakt zapoznania się z „Instrukcją dla subskrybentów Newslettera 

Resulto sp. z o.o.” oraz „Polityką prywatności” - poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

pola wyboru zamieszczonego w formularzu rejestracyjnym, 

i) kliknąć na pole o nazwie „zapisz się”, co skutkuje wysłaniem na podany w procesie 

rejestracji adres mailowy linka umożliwiającego weryfikację prawidłowości adresu 

mailowego oraz potwierdzenie zgody na dodanie adresu mailowego do listy 

podmiotów korzystających z usługi „Newsletter Resulto”, 

j) wejść na pocztę elektroniczną, kliknąć na otrzymany link umożliwiający weryfikację 

prawidłowości adresu mailowego oraz potwierdzenie zgody na dodanie adresu 

mailowego do listy podmiotów korzystających z usługi „Newsletter Resulto” - co 

skutkuje przesłaniem danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.  

 

§ 5 

W celu modyfikacji danych osobowych bądź ich usunięcia ze zbioru danych 

osobowych Administratora Danych Osobowych, osoba korzystająca z usługi powinna 

wykonać następujące czynności: 

 

1. Informacje dotyczące możliwości rezygnacji z usługi jak również dokonania zmiany 

bądź usunięcia danych wprowadzonych w procesie rejestracji będą każdorazowo 

wysyłane do osób zarejestrowanych w treści „Newslettera Resulto sp. z o.o.”. 

 

2. W celu modyfikacji danych osobowych bądź ich usunięcia ze zbioru danych 

osobowych Administratora Danych Osobowych, osoba korzystająca z usługi powinna 

wykonać jedną z następujących czynności: 

a) kliknąć na link znajdujący się w treści „Newslettera Resulto sp. z o.o.”: co skutkuje 

otwarciem strony internetowej umożliwiającej wypisanie się z listy subskrybentów 

„Newslettera Resulto sp. z o.o.” lub co skutkuje otwarciem strony internetowej 

potwierdzającej usunięcie subskrybenta z listy subskrybentów, 

b) wysłać wiadomość elektroniczną na adres biuro@resulto.pl z informacją „Proszę o 

usunięcie moich danych osobowych i adresu e-mail, ……..(tu podać odpowiedni 

adres)….….. z listy subskrybentów „Newslettera Resulto sp. z o.o.”, co skutkuje 

usunięciem subskrybenta z listy subskrybentów przez odpowiedzialną osobę w 

Resulto Sp. z o.o. 


