
Regulamin korzystania ze strony internetowej

I. Definicje

Regulamin –Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej.

Strona – www.investresponsibly.com.

Fundacja XTB – Fundacja XTB z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861567, o numerze REGON 387782540, o
numerze NIP 527-294-52-08.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, na jakich Fundacja XTB udostępnia nieodpłatnie i na czas

nieoznaczony możliwość korzystania ze Strony, w tym zawartych na niej treści lub narzędzia.

2. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na objęcie warunkami Regulaminu. W razie braku zgody na

warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

3. Prawa do Strony jako całości przysługują nam, zaś prawa do poszczególnych elementów jej

zawartości należą do nas lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie

z prawem udostępniamy na Stronie.

4. Strona ma charakter edukacyjny, a za jej pośrednictwem nie świadczymy usług ani nie

sprzedajemy jakichkolwiek towarów. W szczególności nie świadczymy za pośrednictwem Strony

usług ani nie wykonujemy czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

1. Treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających.

III. Korzystanie ze Strony

1. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści lub narzędzi jest dozwolone wyłącznie na

własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa,

Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie

w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez naszej pisemnej

zgody.

2. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem Internetu, która ze swej istoty nie

gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Tobą a Nami, w tym w zakresie

treści przesyłanych informacji, np. danych korzystającego.

3. Możesz korzystać z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw.

dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych lub innym aktem prawnym, który zastąpi przedmiotową ustawę.



4. Dokładamy wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz

dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki

wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem

rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające

z polegania na tych treściach.

5. Możemy aktualizować, modernizować lub przeprowadzać prace konserwacyjne na Stronie, co

może skutkować okresowymi przerwami w dostępie do Strony lub do jej wybranych

funkcjonalności.

6. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp i korzystanie ze Strony możliwe było za pośrednictwem

najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox,

Microsoft Edge, Opera) pod warunkiem, że są one zaktualizowane do najnowszej wersji. Nie

gwarantujemy możliwości oraz efektywności korzystania ze Strony w całości lub części przy

użyciu wszystkich dostępnych systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych lub urządzeń.

7. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego

oprogramowania antywirusowego.

8. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności

Strony, jednak nie gwarantujemy jej i nie odpowiadamy za jej dostępność. Dokładamy wszelkich

starań, aby narzędzia zamieszczone na Stronie były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały
prawidłowo, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające

z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki

wynikające z posługiwania się nimi.

9. Dokładamy wszelkich starań, aby Strona była wolna od złośliwego oprogramowania, jednak nie

ponosimy odpowiedzialności za skutki korzystania ze stron w systemie teleinformatycznym

korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

IV. Odpowiedzialność stron

1. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających

łączność ze Stroną zarówno po naszej, jak i po Twojej stronie.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze Strony.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia

przez Ciebie informacji zamieszczonych na Stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje

szkody lub straty lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych

informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Ciebie ze Strony

odbywa się na Twoje własne ryzyko.

4. Nie możesz przesyłać za pomocą Strony treści o charakterze bezprawnym. Nie możesz też
korzystać ze Strony w sposób, który zakłócałby jej funkcjonowanie lub był niezgodny z zasadami

współżycia społecznego.

5. Ponosisz pełną odpowiedzialność wobec nas jak i osób trzecich za wszelkie treści, które zostały
przez Ciebie zamieszczone z wykorzystaniem Strony.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn

należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej



Stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez nas. Po

przejściu na inne strony zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami

korzystania ich właściciela.

V. Zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu Strony

Uwagi do funkcjonowania Strony oraz dostępnych treści i narzędzi należy zgłaszać na adres

poczty elektronicznej office@xtb.com. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie

dłuższym niż 14 dni. Zastrzegamy sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi,

jeżeli dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania

Regulaminu.

VI.Postanowienia końcowe

1. Jesteśmy uprawnieni do zmiany Regulaminu w przypadku:

• wystąpienia zmiany stanu prawnego powstałej m.in. w wyniku

o wejścia w życie nowych aktów prawnych lub nowelizacji już istniejących przepisów,

o wydania wyroku, decyzji, rekomendacji, wytycznych, zaleceń lub innego podobnego

aktu przez sąd lub organ administracji publicznej,

o wydania interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. przez

sądy lub organy administracji publicznej, np. KNF, UOKiK,

• gdy jest to konieczne w związku ze zmianami dotyczącymi systemów informatycznych,

• wystąpienia zmiany warunków rynkowych związanych z postępem technologicznym,

• konieczności aktualizacji hiperłączy znajdujących się w treści Regulaminu,

• konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

2. W przypadku zmiany Regulaminu opublikujemy jego zmienioną wersję nie później niż na 14 dni

przed dniem jego wejścia w życie. W przypadku braku Twojej zgody na zmianę Regulaminu,

dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony nie jest dopuszczalne.

3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą
przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.


