
Regulamin Projektu Mężczyzna Aktywny 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt organizowany jest przez firmę Dieta Sportowca - poradnia dietetyczna i blog, Dorota 

Traczyk, z siedzibą na al. Niepodległości 36, 61-714 w Poznaniu. 

2. Kierownikiem projektu jest Dorota Traczyk, adres mail: kontakt@dieta-sportowca.pl 

3. Celem Projektu Mężczyzna Aktywny (dalej nazywana „Projekt”) jest szerzenie wiedzy na 

temat żywienia, suplementacji i zdrowego stylu życia mężczyzn, którzy uprawiają aktywność 

fizyczną. 

4. Pełna agenda Projektu znajduje się na stronie: https://dieta-sportowca.pl/zapis-mezczyzna-

aktywny  

 

             §2 UDZIAŁ W PROJEKCIE 

5. Udział w Projekcie jest dobrowolny dla każdego, darmowy i z możliwością rezygnacji w każdej 

chwili. 

6. Aby zapisać się do udziału w Projekcie należy zapisać się do bazy mailowej. Zapisy znajdują 

się na stronie: https://dieta-sportowca.pl/zapis-mezczyzna-aktywny 

7. Osoby zapisane do Projektu zostają wpisane do bazy mailingowej strony dieta-sportowca.pl z 

możliwością rezygnacji w każdej chwili i wyrażają zgodę na przesyłanie treści 

marketingowych. 

 

  §3 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

8. W trakcie Projektu zbierane są adresy mail uczestników. 

9. Firma nie zbiera imion, nazwisk ani innych danych osobowych. 

10. Dane przekazane firmie przeznaczone są jedynie do wysyłania maili związanych z Projektem 
oraz maili reklamowych i innych, związanych z zapisem na newsletter Dieta-sportowca.pl 

11. Właściciel firmy będzie kontaktował się z uczestnikami jedynie drogą mailową. 

12. Uczestnicy Projektu i osoby zapisane na newsletter mogą zrezygnować z mailingu w każdym 

momencie – zarówno w trakcie jak i po zakończeniu Projektu, klikając w link rezygnacji w 

dowolnym z otrzymanych maili lub wysyłając informację o chęci rezygnacji na adres mail: 

kontakt@dieta-sportowca.pl  

13. Dane przekazane firmie są dostępne jedynie dla Kierownika Projektu.  

14. Dane nie będą przekazywane żadnej osobie / organizacji z zewnątrz. 

 

§4 PRZEBIEG PROJEKTU 

15. Projekt rozpoczyna się 1.06.2020 i kończy się 6.07.2020 z możliwością przedłużenia do 

13.07.2020. 
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16. W przebiegu Projektu przewidywane jest minimum 6 maili wysłanych na podany przy 

zapisach adres mailowy – co najmniej 1 mail tygodniowo, z możliwością dodatkowych 2 maili 

zawierających odpowiedzi na pytania uczestników. 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Projektu.  

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem należy do Kierownika Projektu.  

3. Regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://dieta-sportowca.pl/zapis-mezczyzna-

aktywny 
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