REGULAMIN
ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ /REKLAM/ ARTYKUŁÓW W PRASIE
DRUKOWANEJ tygodnika NOWINY GLIWICKIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami, zasadami
współżycia społecznego.
1. Do Ogłoszeniodawcy należy zapewnienie zgodności Ogłoszenia z prawem i dobrymi
obyczajami, w tym zapewnienie, że Ogłoszeniodawca ma prawo posługiwać się użytymi w
Ogłoszeniach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi
elementami chronionymi prawem.
2. Jeżeli nie są Państwo konsumentami, to złożenie przez Państwa zamówienia jest
równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że zamawiane Ogłoszenia nie są sprzeczne z
prawem (m.in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów
alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie
zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.
Obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z
treścią lub formą Ogłoszenia leży po Państwa stronie.
3. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Ogłoszenia, jeżeli:


zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Ogłoszenia jest niezgodna z:
prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji.



właściwy organ zgłosił zastrzeżenia dotyczące Ogłoszenia lub instytucja powołana do
czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiła
uzasadnione zastrzeżenia dotyczące Ogłoszenia.

4. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu
zamieszczenia Ogłoszenia, wskazując przyczyny.
5. Ponadto Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie
Ogłoszenia, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane
wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń zamawianych przez
konsumentów.

II. ZASADY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ

1.

Wydawca – AME MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gliwicach pod adresem ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice; Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000846748, NIP
6312691862, adres serwisu www.nowiny.gliwice.pl, adres poczty elektronicznej do
kontaktu: redakcja@nowiny.gliwice.pl, numer telefonu do kontaktu 501-086-750,
zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych.
2.

Nowiny Gliwickie – drukowany tygodnik o zasięgu lokalnym, w tym wszystkie jego
stałe, okazjonalne i specjalne dodatki tematyczne oraz jego elektronicznie
rozpowszechniane wersje (w tym e-wydanie)

3.

Ogłoszenie wymiarowe – ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci graficznej,
którego rozmiar w druku jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez
Wydawcę jednostek powierzchni;

4.

Artykuł sponsorowany -reklama w formie tekstu dziennikarskiego, którego rozmiar w
druku jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez Wydawcę jednostek
powierzchni, oznaczony jako Tekst sponsorowany lub Promocja.

5.

Ogłoszenie drobne – ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci. Ogłoszenia drobne
w Nowinach Gliwickich są podzielone tematycznie na rubryki: zdrowie, nauka,
sprzedam, kupię, lokale, nieruchomości, motoryzacja, usługi, itd.;
 jedno- i wieloemisyjne (maksymalnie roczne);
 na dowolnie wybrane terminy emisji;
 zwykłe (czarna czcionka) oraz wyróżnione (kolor, ramka, ramka z tłem).

6.

Insert – odrębny materiał reklamowy dystrybuowany wraz z drukowanym
Wydawnictwem, w szczególności w formie ulotki, broszury, katalogu bądź próbki
produktu, wrzucony, wszyty, wklejony lub zafoliowany;

7.

Reklama cyfrowa – reklama w formie elektronicznej zamieszczana w Wydawnictwie
cyfrowym, z wyjątkiem Kopii Ogłoszenia;

8.

Ogłoszenie – jeżeli co innego nie wynika z treści danego postanowienia, należy
rozumieć, że określenie „Ogłoszenie” obejmuje Ogłoszenia wymiarowe, Ogłoszenia
drobne, Inserty oraz Reklamy cyfrowe.

9.

Kopia Ogłoszenia – zamieszczane automatycznie i bez odrębnego wynagrodzenia
elektroniczne kopie Ogłoszeń wymiarowych lub Ogłoszeń drobnych zamieszczanych
w e-wydaniu;

10.

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie Ogłoszenia;

III. FORMA ZAMÓWIENIA
3. Reklamy /Ogłoszenia zamawiać można:
 osobiście w biurze ogłoszeń: ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice, Poniedziałek Czwartek.: w godz. 8.30-16.00, Piątek 8.30-14.30

 e-mailem - zamówienie powinno zawierać: tekst ogłoszenia lub zlecenie, dane do
wystawienia faktury VAT oraz potwierdzenie wpłaty (lub dokładną informację o
zrealizowanej płatności);
 telefonicznie– dla ogłoszeń telefonicznych wymagana jest wpłata na konto
podawane e-mailem lub SMS-em maksymalnie do 2 dni od zamówienia;
 on-line za pośrednictwem strony: www.nowiny.gliwice.pl ;
 SMS-em wysyłając tekst ogłoszenia. Zwrotnie zostaną wysłane wytyczne do wpłaty.

IV. INFORMACJE /ZASTRZEŻENIA
1. Redakcja zastrzega sobie prawo:
 dokonywania skrótów i zmian stylistycznych,
 zamieszczania ogłoszeń w rubrykach tematycznych zgodnie z założeniami
edytorskimi,
 stosowania odrębnych cenników dla wybranych działów tematycznych i form
ogłoszeniowych (informacje w biurach ogłoszeń tygodnika),
 zamieszczania wybranych ogłoszeń – bezpłatnie lub za dodatkową dopłatą na
stronach internetowych wydawcy
 ogłoszenia od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz takie, których
treść wskazuje na ich komercyjny charakter są płatne i wydawca zastrzega sobie
prawo odmowy umieszczenia takich ogłoszeń jako bezpłatnych,
 odmówienia druku ogłoszenia bez podania przyczyny,
 ogłoszenia nie mogą naruszać norm zwyczajowych i etycznych.
2. Redakcja nie zwraca nadesłanych ogłoszeń, zdjęć i innych materiałów i dokumentów.
3. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. AME MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach pod adresem
ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000846748, NIP 6312691862, adres serwisu
www.nowiny.gliwice.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu:
redakcja@nowiny.gliwice.pl, numer telefonu do kontaktu 501-086-750, zgodnie z planem
taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych (dalej także: „Administrator”).
2. W zakresie prowadzonej przez Administratora działalności dane osobowe przetwarzane
są, ponieważ: (a) jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych
z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (b) jest to również niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą

prawną przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na: (a) ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, w tym także, rozpatrzeniu ewentualnej
reklamacji; (b) marketingu bezpośrednim usług i produktów oferowanych przez
Administratora. Podstawą prawną jest także:
a. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn.
zm.);
b. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn.
zm.);
c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 018.1025 z późn. zm.);
d. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);
e. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.);
f. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 z
późn. zm.).
3. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim
współpracujące, takie, jak np.: księgowość, firmy drukarskie, dostawca usług IT, bank,
podmiot realizujący wysyłki, ochrona, organ publiczny.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez
państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
5. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez
czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do
czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że dane są
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być
również przetwarzane do czasu wniesienia przez Ogłoszeniodawcę sprzeciwu, na zasadach
określonych w art. 21 RODO.
6. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może również zgłosić sprzeciw w
dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, a także ma prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych przez Administratora.
7. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu
do danych Ogłoszeniodawcy.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy,
natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsument oraz Prawa prasowego.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

