
1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter. 

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia, zwany dalej „DOW NFZ”, z siedziba we Wrocławiu (kod pocztowy 50-525 

ul. Joannitów 6). 

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez 

Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez DOW NFZ 

informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa 

Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

4. Newsletter zawiera informacje o bieżącej działalności DOW NFZ.  

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera 

lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania 

przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).  

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika 

następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl:  

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu 

zamieszczonym na stronie internetowej, 

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej 

(adres e-mail) informacji o bieżącej działalności DOW NFZ, 

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyslij”, 

7. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyslij” powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej 

Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika 

(adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.  

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z 

usługi Newsletter odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926). 

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić 

wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest 

Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce 

każdego Newslettera. 

10. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania 

treści o charakterze bezprawnym. 

11. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:  

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dwm@nfz-wroclaw.pl 

http://www.nfz-wroclaw.pl/


2) telefonicznie, dzwoniąc na numer 717979131, czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem 

taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 

12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy 

reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej 

usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do 

korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie 

reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 

czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.  

13. DOW NFZ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu 

poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.nfz-

wroclaw.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, oraz Użytkownik zostanie dodatkowo 

powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera. Poinformowanie o zmianie 

Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem 

zmienionego Regulaminu. 

14. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, 

nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o 

zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać 

Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie 

oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści 

Regulaminu. 
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