Regulamin Newslettera Absolwenta
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera Absolwenta wydawanego przez Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Matejki 22/26.
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Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany w systemie adres poczty elektronicznej.
Rejestracja użytkownika odbywa się poprzez złożenie jego zgody w siedzibie Wydziału Zarządzania UŁ
na odpowiednim formularzu lub poprzez rejestrację za pomocą formularza dostępnego na stronie
absolwent.wz.uni.lodz.pl.
Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować
z dalszego jego otrzymywania korzystając z udostępnionych opcji.
Użytkownikiem Newslettera może zostać każdy, także osoby nie będące Absolwentami WZ, jak i niezwiązane z UŁ
w inny sposób, chcące otrzymywać informacje o których mowa w niniejszym regulaminie.
Newsletter zawiera informacje związane z aktualną działalnością
Wydziału Zarządzania UŁ, w tym szczególnie o działaniach skierowanych do absolwentów Wydziału Zarządzania
UŁ.
Newsletter może zawierać także inne informacje podmiotów zewnętrznych skierowanie do absolwentów Wydziału
Zarządzania UŁ.
Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.
Wydział Zarządzania UŁ oświadcza, że świadczenie usługi newslettera odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby usług Newsletter jest Uniwersytet Łódzki z
siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 68.
Dane przetwarzane są na potrzeby realizacji zadania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którym jest
dotarcie z informacjami wskazanymi w punktach od 4 do 7 niniejszego regulaminu do osób które dobrowolnie
wyrażą chęć otrzymywania tych informacji poprzez rejestrację w systemie Newslettera.
Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia niniejszej usługi nie będą udostępniane poza struktury Administratora z
wyjątkiem sytuacji w których wystąpią o ich udostępnienie organy mające umocowanie w przepisach prawa.
Każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych oraz
informacji, na temat tego jakie dane są przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją usługi.
Wydział Zarządzania ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjnoekonomicznych. O każdorazowej zmianie regulaminu Wydział poinformuje drogą elektroniczną wysyłając
powiadomienie na adres e-mail użytkownika.
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej absolwent.wz.uni.lodz.pl oraz w siedzibie
Wydziału Zarządzania.
Reklamacje związane z działaniem Newslettera oraz jego treścią należy przesyłać na adres
absolwenci@wz.uni.lodz.pl, składać telefonicznie pod numerem 42 635 53 68 lub listownie na adres: Wydział
Zarządzania UŁ – Newsletter Absolwenta ul. Matejki 22/26 pok. 114, 90-237 Łódź.
W celu kontaktu z administracją Newslettera należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres
absolwenci@wz.uni.lodz.pl lub dzwonić pod numer 42 635 53 68.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
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