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REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM „Gazeta Polska” 
WYDAWANYCH PRZEZ Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.  
 
§ 1. Informacje ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty czasopism 
w wersji papierowej oraz elektronicznej wydawanych przez Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp.  
z o.o., w tym zasady sprzedaży czasopism w prenumeracie, prawa oraz obowiązki Zamawiającego  
i Wydawcy, warunki zawierania i rozwiazywania umów o prenumeratę̨, odstąpienia od umowy, tryb 
postepowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych.  

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:  
a) Wydawca – oznacza spółkę ̨Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-

wie ul. Filtrowa 63/43, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym M.St. Warszawy Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220368 będącą płatnikiem 
VAT, NIP: 521- 052-44-33 kapitał zakładowy: 96.400 zł  

b) Regulamin –oznacza niniejszy dokument. 
c) Prenumerata –usługi sprzedaży czasopism „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie” 

„Niezależna Gazeta Polska- Nowe Państwo” w wersji papierowej i elektronicznej, świadczone 
przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Regulaminu. 

d) Zamawiający –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej zamawiająca, opłacająca i korzystająca z Prenumeraty według niniej-
szego Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających prenumeratę poprzez serwis 
internetowy dostępny pod adresem www.gazetapolska.pl oraz drogą mailową pod adresem: prenu-
merata@gazetapolska.pl  

§ 2. Zamówienia prenumeraty  

1. Przedmiotem prenumeraty są następujące czasopisma „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codzien-
nie” „Niezależna Gazeta Polska- Nowe Państwo” w wersji papierowej i elektronicznej bądź sprzeda-
wane w pakiecie elektronicznym.  

2. Zamówienia poprzez serwis internetowy można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw 
technicznych i konserwacyjnych. Zamówienie Prenumeraty odbywa się w formie umowy o prenu-
meratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.  
 

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniej-
szym Regulaminie oraz akcepcję jego postanowień i wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępnia-
nie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi prenumeraty. Wydawca zastrzega 
sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego numeru telefonu oraz adresu e-mail 
do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.  

4. Wydawca udostępnia czasopisma w prenumeracie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w 
formie papierowej lub elektronicznej.  



REGULAMIN PRENUMERATY 2 

 

5. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania zgodnie z 
ofertą Wydawcy obowiązującą w dniu złożenia zamówienia. 

6. Prenumeratę można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej wypełniając zamieszczony pod 
adresem formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wybrać tytuły, których prenume-
ratą jest sięzainteresowanym,określić okresPrenumeraty(miesięczna,kwartalna, półroczna lub 
roczna) oraz termin rozpoczęcia Prenumeraty, a następnie wypełnić w sposób kompletny i zgodny z 
prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe do wysyłki, dane kontaktowe ( adres mailowy i 
numer telefonu oraz dane do rachunku/faktury oraz potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę 
zamówienia wraz z dostawą).  

7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie 
przyjęcia zlecenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formu-
larzu zamówienia.  

8. Prenumeratę można także zamówić poprzez przesłanie na adres mailowy Wydawcy: prenume-
rata@gazetapolska.pl , zamówienia podając dane: dokładny adresowe do wysyłki, dane kontak-
towe, tytuł i długość wybranej prenumeraty.  

9. Prenumeratę można zamówić również drogą telefoniczną pod numerem: +48 605 900 002 
10. Wydawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych podanych przez Zama-

wiającego w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane 
przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W sytuacjach mogących wzbu-
dzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Wydawca może uzależnić 
przyjęcie zamówienia od uwiarygodnienia danych podanych przez Zamawiającego.  

11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niewłaściwych lub niepełnych da-
nych, o których mowa § 2 pkt. 6.  

12. Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie-
zwłocznego informowania Wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na pra-
widłową realizację zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: prenumerata@ga-
zetapolska.pl .  

13. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie Prenumeraty, a jej rozpoczęcie następuje w termi-
nie 7 dni po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Wydawcy.  

14. Prenumerata elektroniczna następuję poprzez złożenie zamówienia w formularzu elektronicznym 
na stronie www.prenumerata.gazetapolska.pl oraz po opłaceniu zamówienia. Dostęp nadawany jest 
niezwłocznie.  

§ 3. Ceny prenumeraty i płatności 
 

1. Ceny Prenumeraty czasopism podawane na stronie internetowej www.prenumerata.gazetapol-
ska.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo 
obowiązującej wysokości. Ceny podawane na stronie internetowej są wiążące w chwili złożenia 
przez Zamawiającego zamówienia. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego 
jest wliczony w cenę prenumeraty krajowej, w przypadku prenumeraty zagranicznej obowiązują 
ceny zamawiania prenumeraty zagranicznej.  
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2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie czasopisma przelewem bankowym lub 
elektronicznym, na rachunek bankowy Wydawcy: nr rachunku: 82 1240 5963 1111 0010 3867 3017 
lub za pośrednictwem PayPal lub operatora płatności Dotpay. 

3. Wydawca po realizacji zamówienia wystawia Zamawiającemu dokument sprzedaży na dane przele-
wowe chyba, że Zamawiający wskaże inne dane do wystawienia faktury przed zaksięgowaniem 
wpłaty.  

4. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną Prenumeratę na rachunku Wydawcy w terminie 7 dni od 
złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.  

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Prenumeraty czasopism, w 
szczególności w zakresie ceny, częstotliwości wydawania czasopism, okresów Prenumeraty oraz 
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Prawo, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia 
w życie zmiany, w szczególności ceny i ustalonych zasad akcji promocyjnych, które będą realizo-
wane na dotychczasowych warunkach.  

6. Wydawca zastrzegasobieprawodowprowadzeniadoofertyprenumeraty rabatów i promocji ceno-
wych, które obowiązują w określonym czasie i przy spełnieniu określonych w regulaminie promocji 
warunków.  

7. Wydawca udziela rabatu w wysokości 10% całego zamówienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
po wpisaniu w formularzu zamówienia indywidualnego numerukarty.  

8. Wydawca udziela rabatu w wysokości 10% całego zamówienia dla akcji sprzedaży prenumeraty 
przez klubowiczów Gazety Polskiej po weryfikacji przyznanych kodów. 

9. Rabaty wskazane powyżej nie łączą się i udzielane są jedynie Zamawiającym, którzy wskażą prawi-
dłowe dane.  

§ 4. Dostawa prenumeraty i koszty wysyłki  

1. Wysyłka egzemplarzy czasopism prawidłowo zamówionych w Prenumeracie odbywa się po opłace-
niu Prenumeraty przez Zamawiającego i zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego 
przez Zamawiającego czasopisma, przy czym dany numer czasopisma jest wysyłany do Zama-
wiającego nie później niż w dniu jego ukazania się na rynku w sprzedaży detalicznej, a czasopisma 
zamawiane w prenumeracie elektronicznej w dniu wydania.  

2. Jeżeli w ofercie promocyjnej do Prenumeraty dołączany jest prezent, zostanie on wysłany do Zama-
wiającego przesyłką poleconą w terminie do 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku banko-
wym Wydawcy, lub zgodnie z terminem podanym w regulaminie danej akcji promocyjnej..  

3. Zamówione egzemplarze w Prenumeracie w wersji papierowej są dostarczane za pośrednictwem 
Poczty Polskiej pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy. Deklarowany przez Pocztę Polską czas 
dostawy przesyłki w dostawie krajowej wynosi do 7 dni roboczych.  

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania 
operatora pocztowego Poczta Polska za pośrednictwem której wysyłana jest Prenumerata.  

5. Zamówienie Prenumeraty oznacza zgodę na określony powyżej sposób dostawy.  
6. Wydawca ma obowiązek dostarczenia egzemplarzy czasopism bez wad.  
7. Zakupione czasopisma wysyłane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Wydawca nie po-

nosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego niewłaściwych lub niepełnych danych.  



REGULAMIN PRENUMERATY 4 

 

§ 5. Odstąpienie od Umowy  

1. Prenumerator będący konsumentem, mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Prenumeraty w terminie 14 dni od daty jej 
zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Prenumerator musi poinformować Wy-
dawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

2. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświad-
czenia przed upływem tego terminu w formie e-mail na adres prenumerata@gazetapolska.pl lub li-
stem poleconym na adres 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 63/43.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Prenumeratorowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego 
płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Wydawca 
został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.  

4. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte 
przez Prenumeratora w pierwotnej transakcji, chyba że Prenumerator wyraźnie zgodzi się na inny 
sposób zwrotu.  

§ 6. Czas trwania Umowy  
 
Umowa o Prenumeratę jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma w wy-
branej formie papierowej bądź elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.  
 
§ 7. Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące realizacji Prenumeraty i zakupionych w Prenumeracie czasopism, w tym nie-
zgodności z zamówieniem powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: prenume-
rata@gazetapolska.pl lub listem poleconym na adres 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 63/43  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Zamawiającego oraz opis zgłaszanych za-
strzeżeń. W przypadku reklamacji dotyczącej wady egzemplarza czasopisma w wersji papierowej do 
reklamacji powinien być dołączony reklamowany egzemplarz.  

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 14 dni od daty 
jej otrzymania a decyzje Wydawcy odnośnie reklamacji wysłane drogą elektroniczną na adres email 
zgłaszającego lub, w przypadku braku adresu e-mail, listownie na adres korespondencyjny Zama-
wiającego podany w reklamacji.  

§ 8. Ochrona danych osobowych  

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych 
osobowych niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regula-
minu.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego i skutkuje anulowaniem złożonego 
zamówienia.  
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3. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia prenumeraty i informowania o no-

wych ofertach i promocjach związanych ze sprzedażą prenumeraty. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do innych 
państw. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz wyco-
fania zgody na prenumeratę. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym 
czasie.  

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Ci prawo do:  
a) dostępu do danych,  
b) poprawiania danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych,  
d) usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
10. Przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Portal wykorzystuje pliki „cookies” tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, po-

zwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych prefe-
rencji i potrzeb Prenumeratorów oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Pre-
numeratorów w ramach Portalu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w 
komputerze Prenumeratora – Portal może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z kompute-
rem Prenumeratora. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Prenumeratora możliwości korzystania 
z Portalu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedo-
stępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanej na Portalu treści).  

§ 9. Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa pol-
skiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.  

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, 
że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia 
w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2021 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
 
 
 
         ……………………., ………………… r. 

miejscowość data 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
dane konsumenta 

 
 
 

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. 
ul. Filtrowa 63/43 
02-056 Warszawa 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 

r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ...................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi 

................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

.............................  

podpis konsumenta  

 


