
Regulamin elektronicznej darmowej prenumeraty czasopism oraz Biuletynu 

Informacyjnego wydawanych przez Polski Związek Niewidomych 

 

1. Postanowienia wstępne 

a) Usługodawcą jest Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh z siedzibą 

w Warszawie, 00–216, ul. Konwiktorska 9 (dalej jako „Instytut Tyflologiczny PZN”). 

b) Prenumerata czasopism i biuletyny jest dobrowolna i bezpłatna. 

c) Do usługi prenumeraty może przystąpić osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

d) Dystrybucja czasopism odbywa się na podstawie umów zawartych przez Polski 

Związek Niewidomych (PZN) z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (dalej PFRON). 

 

2. Warunki prenumeraty 

a) Warunkiem przystąpienia do darmowej prenumeraty lub dalszego korzystania z 

prenumeraty czasopism wydawanych przez PZN oraz Biuletynu Informacyjnego PZN 

jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

dostępną pod adresem https://pzn.org.pl/polityka-prywatnosci/ . 

b) W przypadku prenumeratorów poniżej 16 roku życia, nieposiadających zdolności do 

czynności prawnych, akceptacja zapisów niniejszego regulaminu obowiązuje 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego prenumeratora. 

c) Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z upoważnieniem Instytutu 

Tyflologicznego PZN do wysyłki czasopisma i biuletynu oraz przetwarzania danych 

osobowych w tym celu. 

d) Aby skorzystać z darmowej prenumeraty czasopism PZN (Pochodnia, Pod lupą, 

Promyczek, Nasze Dzieci) lub Biuletynu Informacyjnego, należy zapisać się na 

stronach (odpowiednio):  

https://pzn.org.pl/newsletter/, 

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/nasze-dzieci/, 

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pod-lupa/, 

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/promyczek/, 

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pochodnia/ 

lub przesyłając swoje zgłoszenia na adres e-mail: 

pochodnia@pzn.org.pl albo centrumkomunikacji@pzn.org.pl. 

 

3. Zmiany Regulaminu 
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a) Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie 

https://pzn.org.pl/rodo  i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy usług 

Instytutu Tyflologicznego PZN w zakresie prenumeraty i wysyłki darmowych 

czasopism i Biuletynu Informacyjnego PZN. 

b) Instytut Tyflologiczny PZN zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym 

czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i 

organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu 

wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne 

przez obowiązujące przepisy. 

c) W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, prenumerator 

może zrezygnować z prenumeraty ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. 

d) Dalsza prenumerata czasopism i biuletynu po zmianie Regulaminu jest równoznaczna 

z potwierdzeniem przez prenumeratora, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu, 

oraz z zaakceptowaniem wszystkich zmian w Regulaminie. 

e) Regulamin jest udostępniany prenumeratorom nieodpłatnie i nieprzerwanie na 

stronie internetowej https://pzn.org.pl w sposób umożliwiający prenumeratorowi 

jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili. 

 

4. Postanowienia końcowe 

a) Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy prenumeratorem a 

Instytutem Tyflologicznym PZN powinny być kierowane na adresy wskazane w 

niniejszym Regulaminie. 

b) Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu 

pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim przypadku 

pozostają w mocy.  

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie 

znajdują przepisy prawa polskiego. 
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