
Regulamin NEWSLETTERA.  

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera realizowanej przez Hash.fm Sp. 

z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-803) przy ul. Al. Jerozolimskie 56C, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410175; REGON: 145995393, NIP: 
5272673230, z kapitałem zakładowym 455.000,00 zł („HASH.FM”). 

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią 

niniejszego Regulaminu.  
3. W ramach usługi Newslettera HASH.FM, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez 

Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu 
elektronicznego (e-mail).  

4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji 
przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi 
Newsletter przez HASH.FM, co może nastąpić w dowolnym momencie. 

5. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez HASH.FM oraz podmiotów z 
nim współpracujących, produktów i usług, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości 
itp.  

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub 

innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki 
internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email).  

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących 

czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www, za pośrednictwem której HASH.FM 
udostępnia formularz rejestracyjny: 
a) prowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika 

(obligatoryjne), a także wprowadzenie innych danych Użytkownika (dobrowolne); 

b) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zamów”.  
8. Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (email) Użytkownika jest 

niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych 

osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody 
Użytkownika.  

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z 
usługi Newsletter, przesyłając żądanie zaprzestania świadczenia usługi Newslettera na adres poczty 

elektronicznej musically@hash.fm.  
10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres musically@hash.fm lub pisemnie na adres Al. Jerozolimskie 56C, 00-803, Warszawa. 

Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty 
elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty 
elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana 
odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej 

rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez HASH.FM. O 
sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi 
wskazanymi w reklamacji.  

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie musically.hash.fm. 

 

http://hash.fm/
http://m.st/

