REGULAMIN
nabywania neoznaczka w ramach Envelo
§1
DEFINICJE

Zmieniono następujące definicje:
BOK PPUC:

Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna
2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC możliwy jest pod numerem telefonu:
(+48) 22 276 28 28 (opłata zgodnie z taryfa dostawcy usług telekomunikacyjnych, z
której korzysta Użytkownik) lub e-mailem na adres: bok@envelo.pl.

PPUC
lub
Usługodawca:

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna
2 C, 02-593 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy
11 000 000,00 zł, NIP: 525-25-33-454.

Odpowiednio na definicje:
BOK PPUC:

Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. Kontakt z BOK PPUC możliwy jest pod
numerem telefonu: (+48) 22 276 28 28 (opłata zgodnie z taryfa dostawcy usług
telekomunikacyjnych, z której korzysta Użytkownik) lub e-mailem na adres:
bok@envelo.pl.

PPUC
lub
Usługodawca:

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263,
kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł, NIP: 525-25-33-454.

§ 13
REKLAMACJE

Zmieniono następujący punkt:
13.3 Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej
Usługodawcy: bok@envelo.pl lub przesłana do Usługodawcy na adres pocztowy: ul. Stanisława
Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Odpowiednio na punkt:
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13.3 Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na następujący adres poczty elektronicznej
Usługodawcy: bok@envelo.pl lub przesłana do Usługodawcy na adres pocztowy: ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.

§ 15
DANE OSOBOWE

Zmieniono następujący punkt:
15.1. Administratorem danych osobowych Klientów podanych w związku z zawartą Umową jest PPUC
(Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593
Warszawa). Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu wykonania Umowy, we własnym celu
marketingowym PPUC, w celu wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Envelo
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie),w
celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub dochodzenia roszczeń oraz w innych prawnie
usprawiedliwionych celach Administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak są one
niezbędne do zawarcia oraz wykonywania Umowy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych są
uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym
http://envelo.pl/ w zakładce Polityka prywatności i plików cookies.

Odpowiednio na punkt:
15.2. Administratorem danych osobowych Klientów podanych w związku z zawartą Umową jest PPUC
(Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685
Warszawa). Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu wykonania Umowy, we własnym celu
marketingowym PPUC, w celu wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Envelo
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie),w
celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub dochodzenia roszczeń oraz w innych prawnie
usprawiedliwionych celach Administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak są one
niezbędne do zawarcia oraz wykonywania Umowy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych są
uregulowane w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem internetowym
http://envelo.pl/ w zakładce Polityka prywatności i plików cookies.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmieniono następujący punkt:
16.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Odpowiednio na punkt:
16.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
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