REGULAMIN
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania serwisu StrefaWalut.pl (zwanego
dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą
elektroniczną.
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu.
3. Podstawą funkcjonowania Serwisu jest rzetelność i przyjazny stosunek do
Użytkowników. Serwis oczekuje od Użytkownika uczciwości oraz dostosowania
się do postanowień Regulaminu.
4. Serwis oraz jego części (w szczególności idea, nazwa, logo, wygląd graficzny,
oprogramowanie oraz baza danych) są chronione prawem krajowym i
międzynarodowym o własności intelektualnej i przemysłowej. Niedozwolone jest
jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie lub tworzenie nowych
produktów i usług opartych o Serwis.
5. Dozwolone jest publiczne udostępnianie nazwy, zdjęć Serwisu i loga, jeśli są to
rzetelne materiały informujące o Serwisie, bez wykorzystania komercyjnego,
pod warunkiem podania źródła do Serwisu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie
funkcjonowania i zakresie Serwisu. Usługodawca będzie starał się jednak
informować Użytkowników o najistotniejszych zmianach na łamach Serwisu.

Definicje
§2
1. REGULAMIN: niniejszy dokument, który określa funkcjonowanie Serwisu, w tym
świadczenie usług drogą elektroniczną;
2. SERWIS: Serwis StrefaWalut.pl prowadzony przez Usługodawcę. Stanowi
system informatyczny wraz z zawartością i funkcjonalnościami obsługiwanej
przez niego strony internetowej. Umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług
wskazanych w Regulaminie;
3. USŁUGODAWCA: operator Serwisu StrefaWalut.pl;
4. ADMINISTRATOR: Usługodawca lub osoba przez niego upoważniona do
pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem;
5. UŻYTKOWNIK: korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
6. TREŚCI: wszelkiego rodzaju prezentowane produkty oraz informacje
przygotowane przez Usługodawcę, na które składają się: materiały tekstowe w
dowolnym formacie, pliki graficzne, fotograficzne, dźwiękowe i video;
7. PLATFORMA: strona internetowa, którego ofertę pokazuje Serwis;

Uczestnictwo w Serwisie
§3
1. Użytkownik decydujący się na korzystanie z Serwisu oświadcza, że:
a) posiada minimum 13 lat, a jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych (pomimo spełnienia warunku minimum 13 lat), to korzysta z usług
Serwisu za zgodą swoich przedstawicieli prawnych/ustawowych;
b) zapoznał się i akceptuje bez wyjątków Regulamin;
c) będzie korzystał z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku kiedy korzysta z Serwisu z innego
kraju, zobowiązuje się korzystać z niego zgodnie z prawem miejscowym
Użytkownika;
2. Treści publikowane w Serwisie nie mogą:
a) zawierać wulgaryzmów, treści pornograficznych lub nawoływać do
przemocy;
b) propagować alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
c) obrażać innych osób, narodowości, światopoglądu, płci, wyznania i ras
ludzkich lub głosić radykalnych postaw społecznych;
d) łamać lub przyczyniać się do łamania praw autorskich;
e) umieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich a także
rozpowszechniać wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem
zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
f) zawierać reklam, promocji lub sprawiać ich wrażenia, o ile Użytkownik nie
skorzystał z narzędzi reklamowych oferowanych przez Serwis;
g) łamać polskiego lub międzynarodowego prawa, dobrych obyczajów lub norm
moralnych, obrażać godność lub naruszać dobra osobiste innych osób;
h) spamować lub być nie merytorycznymi i słabymi jakościowo tekstami;
i) zawierać linków do innych serwisów chyba, że zostaną umieszczone one za
zgodą Usługodawcy;
j) Usługodawca nie odpowiada za Treści zamieszczane przez Użytkowników,
a także nie dokonuje ich bieżącej weryfikacji;

Usługi Serwisu
§4
1. W ramach funkcjonowania Serwisu Użytkownikom udostępniany jest system
informatyczny w celu prezentowania Treści oraz reklam.
2. Serwis oferuje Użytkownikom:
a) przegląd usług i towarów Platform zestawianych, porównywanych lub
promowanych w Serwisie;
b) przejście na strony Platform, których oferta została pokazana w Serwisie;
c) przegląd Treści o tematyce walutowej prezentowanych w formie
artykułów w dziale Newsroom;

Wymagania techniczne
§5
1. Aby korzystać Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika
przeglądarki internetowej z obsługą plików „cookies”, „java script” oraz
oprogramowania Adobe Flash Player. Zalecane jest korzystanie z nowszych
wersji sprzętu – Serwis może nie działać prawidłowo na wersjach przeglądarek
niższych niż: Google Chrome 45, Mozilla Firefox 39, Internet Explorer 11, Opera
30 oraz Apple Safari 8.
2. W celu wygodniejszego korzystania z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na
pobieranie i aktualizację aplikacji oraz oprogramowania Serwisu a także
przechowywania tymczasowo niektórych Treści w pamięci podręcznej na
urządzeniu, na którym korzysta on z Serwisu.
3. Usługodawca nie gwarantuje dostępności ani bezbłędnego działania Serwisu i
Treści. Dopuszcza on przerwy techniczne i nie odpowiada za uszkodzenia i
szkody o jakimkolwiek charakterze wyrządzone przez działania osób trzecich
korzystających z Serwisu lub świadczących usługi poprzez Serwis.
4. Użytkownik zrzeka się prawa do jakichkolwiek roszczeń w związku z §5
Regulaminu.

Polityka Prywatności
§6

1. Zasady wykorzystywania plików „cookies” są zawarte w „Polityce Prywatności”
Serwisu dostępnej w stopce strony głównej.

Zastrzeżenia, Zapewnienia i Odpowiedzialność
§7
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Usługodawcy
zostaje wyłączona za:
a) szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, jeśli
takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z
Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem;
b) Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez
Użytkowników, w szczególności z uwagi na prawo autorskie, prawdziwość,
rzetelność oraz autentyczność;
c) utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych
Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami
Usługodawcy oraz działaniem osób trzecich;

d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
2. Serwis dostarczany jest na zasadzie „TAKI JAKI JEST”, pozbawiony gwarancji
oraz wyrażonych lub domniemanych przydatności do konkretnych celów.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio,
przypadkowo lub w następstwie użytkowania Serwisu lub niemożności jego
wykorzystywania.
4. W przypadku roszczeń osób trzecich lub Użytkowników Serwisu do Treści
opublikowanych przez Użytkownika, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za
swoje Treści ponosi Użytkownik. W przypadku jeżeli Usługodawca będzie
zmuszony do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w
związku z nieprzestrzeganiem regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego
odszkodowania, kary lub grzywny, a także pokryć ewentualne inne straty
poniesione przez Usługodawcę z tego tytułu.
Reklamacje
§8
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane wysyłając
wiadomość poprzez formularz „Kontakt” dostępny w stopce strony
StrefaWalut.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi
Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez
odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości
Regulaminu lub z uwagi na postanowienie samego Usługodawcy.

Postanowienia Końcowe
§9
1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Stronami zostają poddane sądom
właściwym dla siedziby Usługodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą od momentu
umieszczenia go w Serwisie i będą uważane za zaakceptowane przez
Użytkownika w momencie skorzystania przez niego z Serwisu.
4. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Serwisu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2016 roku.

