REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INFORMACYJNEJ
NEWSLETTER
PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

Wprowadzono Uchwałą nr 7/X/2016 Zarządu BDM z dnia 26 października 2016 roku.
Obowiązuje od 2 listopada 2016 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa warunki świadczenia usługi informacyjnej Newsletter oraz prawa i obowiązki stron.
§2
Przez użycie w Regulaminie niżej wymienionych terminów rozumie się:
BDM - Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała, NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 19 796 924 zł, opłacony w całości.
Regulamin - niniejszy Regulamin,
Newsletter – wiadomość informująca Użytkownika o fakcie pojawienia się nowego produktu lub usługi
w kanałach informacyjnych BDM oraz innych informacji o charakterze handlowym
(marketingowym) dotyczących działalności BDM,
Kanał informacyjny BDM – strona www.bdm.pl lub aplikacja BDM onLine (BDM Mobile),
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej,
Adres e-mail – podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, na który chce otrzymywać
Newsletter.

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER
§3
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez BDM na podany przez Użytkownika tej usługi adres
e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje o fakcie pojawienia się nowego produktu lub
usługi w kanałach informacyjnych BDM oraz innych informacji o charakterze handlowym
(marketingowym) dotyczących działalności BDM
§4
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci internet oraz posiadanie adresu
e-mail.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER
§5
Usługa Newsletter jest bezpłatna.
1.

§6
Z usługi Newsletter może korzystać każdy Użytkownik, który na stronie www.bdm.pl lub
www.bdm.pl/newsletter
1. poda swój adres e-mail,
2. wybierze kategorie tematyczne, o których chce otrzymywać informacje (m.in. raporty
analityczne o spółkach, raporty miesięczne, aktualności BDM itp.),
3. zaakceptuje regulamin i warunki newslettera (zgoda na otrzymywanie za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej informacji handlowych/marketingowych, w rozumieniu ustawy
z dnia 28 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144
poz. 1204, z późń. zm.), zgodnych ze wskazanymi w formularzu rejestracyjnym kategoriami
zamawianych danych),
4. kliknie przycisk „Zapisz się”.

2.

Kliknięcie wskazanego przycisku „Zapisz się” powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do
BDM i nie powoduje jeszcze zobowiązania BDM do włączenia Użytkownika do usługi Newsletter.
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3.

Usługa zostaje aktywowana po potwierdzeniu linku aktywacyjnego z przesłanej wiadomości, po
czym adres e-mail użytkownika zostaje dopisany na listę dystrybucyjną.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny,
z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez BDM danych, o których mowa w ust. 1 jest
konieczne do świadczenia usługi Newsletter.

§7
Usługa Newsletter zostaje aktywowana na czas nieokreślony.
§8
Administratorem danych pozyskanych w związku z usługą Newsletter jest BDM. Dane nie będą
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość
ich poprawiania.
§9
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi Newsletter, poprzez kliknięcie przycisku „Rezygnuję z
usługi Newsletter” dostępnego w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi lub może zwrócić się
z taką prośbą korespondencyjnie na adres kontakt@bdm.pl
§ 10
Wysyłane przez BDM za pośrednictwem Newslettera informacje o fakcie pojawienia się nowych
produktów/usług w kanałach informacyjnych BDM nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego, ani rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
§ 11
BDM nie odpowiada za skutki decyzji podjętych na podstawie treści przekazywanych w usłudze
Newsletter. Użytkownik docelowo jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką
danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi
korzystania z danej usługi/produktu.
§ 12
BDM zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane przesyłane za pośrednictwem Newslettera
były poprawne i wiarygodne, ale nie ponosi za nie odpowiedzialności, ze względu na istniejące
potencjalnie możliwości ich modyfikacji w trakcie teletransmisji.
§ 13
BDM nie gwarantuje, że Użytkownik otrzyma informacje o fakcie pojawienia się wszystkich nowych
produktów/usług jakie pojawiły się w kanałach informacyjnych BDM. Przekazywane treści w usłudze
Newsletter mogą mieć charakter cząstkowy i selektywny.
§ 14
Wiadomości w Newsletterze będą przekazywane z opóźnieniem wobec momentu pierwszej publikacji
o produkcie/usłudze w kanałach informacyjnych BDM.
§ 15
Użytkownik usługi Newsletter powinien mieć świadomość, że pełny dostęp do produktów/usług
o jakich jest mowa w informacjach przekazywanych w usłudze Newsletter mają wszyscy klienci,
z którymi BDM zawarł Umowę o świadczenie usług maklerskich na podstawie Regulaminu
świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A. lub Umowę o świadczenie usług
maklerskich dla klientów, których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez bank
depozytariusz.
§ 16
BDM zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania Newslettera w celu dokonania prac
konserwatorskich. Komunikat o czasowym wyłączeniu usługi zostanie zamieszczony na stronie
www.bdm.pl.
1.

§ 17
BDM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz funkcjonalności usługi Newslettera.
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2.
3.

1.
2.

O zmianach Regulaminu lub funkcjonalności usługi Użytkownik zostanie powiadomiony na
podany przez siebie adres e-mail.
W przypadku niewyrażenia zgody na zmienione warunki Regulaminu lub funkcjonalności usługi
Newsletter, Użytkownik może zrezygnować z dalszej subskrypcji.
§ 18
W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika
w korespondencji z BDM lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newsletter zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a w szczególności do:
a. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
b. niepodejmowania
działań
wpływających
negatywnie
na
działanie
serwisów,
niewprowadzania do serwisów wirusów lub oprogramowania o podobnym charakterze
powodującym zaburzenia w funkcjonowaniu serwisów,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z usługi Newslettera, właściwego
zabezpieczenia i nieudostępniania osobom trzecim haseł i loginów Użytkownika,
d. niedokonywania dalszego zwielokrotniania i rozpowszechniania Newslettera, ani jego
fragmentów w żaden sposób, za wyjątkiem sytuacji regulowanych przepisami tzw.
dozwolonego użytku regulowanego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. nr 128 poz. 1402
z póżn. zm.).

§ 19
BDM może usunąć adres e-mail Użytkownika z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter bez uprzedzenia
i nie podając przyczyn.
§ 20
Regulamin usługi Newsletter będzie udostępniony pod adresem: www.bdm.pl/newsletter
§ 21
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.
2.
3.
4.

§ 22
Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter.
Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@bdm.pl
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej oznaczenie użytkowania oraz
opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.
BDM dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie nie później niż
14 dni od daty jej otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji BDM niezwłocznie zawiadomi
składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail,
z którego otrzymano zgłoszenie lub na inny adres uzgodniony z Użytkownikiem.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INFORMACYJNEJ NEWSLETTER PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

4/4

