OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Inwestycje.pl/pasaz_finansowy

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis „Inwestycje.pl/pasaz_finansowy”, którego właścicielem jest spółka Inwestycje.pl S.A.
zamieszcza w serwisie www informacje o tematyce bankowej, finansowej i ekonomicznej.
Użytkownik korzystając z zasobów serwisu wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu „korzystania
z serwisu internetowego Inwestycje.pl S.A.”
Serwis www można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych.
DEFINICJE
Inwestycje.pl – Spółka Inwestycje.pl
www.inwestycje.pl/pasaz_finansowy

S.A.

będąca

właścicielem

witryny

internetowej

Serwis www – serwis tematyczny Inwestycje.pl/pasaz_finansowy.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu WWW.
ZASADY FUNKCJONOWANIA
Inwestycje.pl zamieszcza w serwisie www ogólne informacje o tematyce ekonomicznej, bankowej i
finansowej.
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTYCJE.PL S.A.
Inwestycje.pl zapewnia nieodpłatny serwis informacyjny Użytkownikom Internetu.
Wszystkie informacje i materiały pochodzą od instytucji współpracujących oraz od osób trzecich.
Inwestycje.pl nie gwarantuje dostępności serwisu www z przyczyn niezależnych takich jak awaria
systemu czy brak łączności telekomunikacyjnej.
Kopiowanie, przetwarzanie, przesyłanie danych pobranych z serwisu www są podejmowane na
wyłączne własne ryzyko Użytkownika.
W przypadku znalezienia się w serwisie www treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra
osobiste, Inwestycje.pl natychmiast po otrzymaniu takich informacji (w momencie
uprawdopodobnienia takich informacji albo prawomocnego wyroku Sądu) podejmie wszelkie
działania przywracające stan zgodny z prawem.

ZOBOWIĄZANIA I OPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu oraz zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.
Znaki firmowe, towarowe znajdujące się w serwisie www podlegają ochronie prawnej regulowanej
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie informacje uzyskane w serwisie www winny być wykorzystywane tylko i wyłącznie na
potrzeby własne Użytkownika.
Wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. Dz. U. 133, poz. 883).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
Inwestycje.pl może w każdej chwili zmienić lub zaprzestać umieszczania informacji w serwisie www
bez konieczności podania przyczyny.
Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji.
Ogólne przepisy zawarte w regulaminie podlegają przepisom prawa cywilnego. Wszelkie spory będą
rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych.
Reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać na adres reklama@inwestycje.pl.

