REGULAMIN KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
1. Postanowienia wstępne.
1.1.Regulamin określa warunki korzystania z Newslettera BM Reflex dla Użytkowników
posiadających konto w serwisie Reflex.com.pl oraz dla Użytkowników nieposiadających
Konta w Serwisie Reflex.com.pl
1.2 Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:
BM Reflex
BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9,
odział w Warszawie: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok. 36, NIP 827-000-59-74,
REGON 730008887, KRS 0000533044, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
(
Reflex.com.pl
Serwis biznesowy o charakterze otwartym, prowadzony przez BM Reflex. Oferuje szeroki
zakres informacji, obejmujący między innymi analizy dotyczące rynku paliw.
Użytkownik
Osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu.

Administrator
Osoba upoważniona przez BM Reflex, zarządzająca zawartością serwisu Reflex.com.pl, w
tym bazami użytkowników i klientów.

Rejestracja
Czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie
Reflex.com.pl, zakończona potwierdzeniem dokonania rejestracji poprzez otworzenie linku
aktywacyjnego, wysłanego na podany adres e-mail.
Regulamin
Niniejszy regulamin.
Link aktywacyjny
Oznacza łącze (odwołanie) do strony internetowej Serwisu reflex.com.pl, otrzymane przez
Użytkownika w treści listu elektronicznego skierowanego na udostępniony BM Reflex przez

Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie zamówienia
Newslettera przez Użytkownika poprzez "kliknięcie" w to łącze.
Link dezaktywacyjny
Oznacza łącze (odwołanie) do strony internetowej Serwisu reflex.com.pl, otrzymane przez
Użytkownika w treści listu elektronicznego skierowanego na udostępniony BM Reflex przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające rezygnację z korzystania z Newslettera
przez Użytkownika poprzez "kliknięcie" w to łącze.
Newsletter
Oznacza zbiór informacji przesyłanych przez BM Reflex na udostępniony BM Reflex przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści
informacyjne, promocyjne, reklamowe BM Reflex.
2. Zasady korzystania z Newslettera.
2.1.Użytkownik może korzystać z Newslettera z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z
Konta w Serwisie reflex.com.pl lub bez założenia i korzystania z Konta w Serwisie reflex.com.pl
2.2.Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie reflex.com.pl zamawia i rezygnuje z
otrzymywania Newslettera za pomocą narzędzi internetowych w treści listów elektronicznych
skierowanych do Użytkownika przez BM Reflex na udostępniony BM Reflex przez Użytkownika
adres poczty elektronicznej.
2.3.Użytkownik posiadający Konto w Serwisie reflex.com.pl zamawia i rezygnuje z
otrzymywania Newslettera za pomocą narzędzi internetowych w treści listów elektronicznych
skierowanych do Użytkownika przez BM Reflex na udostępniony BM Reflex przez Użytkownika
adres poczty elektronicznej.
2.4 Korzystanie z Newslettera, jest bezpłatne.
2.5. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Użytkownik powinien dokonać
następujących czynności (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
a. udostępnić BM Reflex swój adres poczty elektronicznej w polu z napisem „podaj swój
adres e-mail”, znajdującym się na stronie reflex.com.pl i przesłać do BM Reflex ten
adres poprzez "kliknięcie" w pole „zapisz się”,
b. aktywować, ("kliknąć") link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym
skierowanym przez BM Reflex do Użytkownika na udostępniony BM Reflex przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia
Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera i
informacji handlowych pochodzących od BM Reflex na udostępniony BM Reflex
przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zgody na przetwarzanie przez BM
Reflex danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności
świadczonych przez BM Reflex lub jej kontrahentów w celach statystycznych i
marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych
pochodzących od niej, a także zgody na przetwarzanie przez BM Reflex adresu poczty

elektronicznej udostępnionego
marketingowych.
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2.6. BM Reflex kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usług
określonych w Regulaminie na adres poczty elektronicznej udostępniony BM Reflex przez
Użytkownika.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Prawa autorskie
3.1.1.Wszelkie dane tekstowe lub graficzne, zawarte w Newsletterze, w tym informacje
dotyczące analizy rynku paliw, chronione są prawem autorskim przewidzianym na gruncie
ustawy z 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich.
3.1.2.Użytkownik serwisu może korzystać z treści zamieszczonych na stronach tylko w
zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego przez powyższą ustawę.
3.2 Zmiana Regulaminu
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez BM Reflex, Zmiany będą
udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem
Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany stają się skuteczne w terminie
wskazanym przez BM Reflex, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia
na stronie zmienionego Regulaminu. Od chwili wejścia w życie zmian, Użytkownik zostanie
powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem informacji e-mail i o możliwości ich
akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją z usługi Newslettera.
3.3. Prawo właściwe i spory.
3.3.1.Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem, a BM Reflex,
którego przedmiotem są usługi świadczone przez BM Reflex w ramach reflex.com.pl na
warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
3.3.2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BM Reflex będą rozstrzygane
przez właściwe polskie sądy powszechne.
3.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym
orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego zamieszczenia na stronie reflex.com.pl.
Korzystanie z Newslettera oznacza akceptację jego regulaminu.

