REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE WWW. PARKIET. COM
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną
przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych
korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Regulaminowi podlegają wszystkie niewymagające zarejestrowania Usługi świadczone przez Usługodawcę
w ramach Serwisu. Zasady świadczenia Usług wymagających zarejestrowania określają odrębne regulaminy,
z zastrzeżeniem § 5 i § 10 Regulaminu.
3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość
połączenia z publiczną siecią Internet.
5. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania
z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia
korzystania z Usług.
§2
DEFINICJE
1. Usługodawca – Presspublica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51
(00-838 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000134482,
NIP 522-010-36-73, REGON: 002050380;
2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.parkiet.com;
do Serwisu należą również strony internetowe umieszczone w domenach, których nazwy kończą się
na „parkiet. pl”;
3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
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4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
§3
ZAKRES USŁUG
1. W ramach świadczenia nieodpłatnych Usług Usługodawca w szczególności:
1) umożliwia przeglądanie i odczytywanie przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.)
zamieszczanych w Serwisie;
2) udostępnia Usługobiorcom informacje o spółkach notowanych na giełdach, zamieszczane w Serwisie.
2. W ramach świadczenia odpłatnych Usług Usługodawca w szczególności:
1) udostępnia Usługobiorcom w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS) informacje o aktualnym
kursie akcji wybranej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.;
2) udostępnia Usługobiorcom w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS) informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń z rynku kapitałowego.
3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, biznesowych lub podobnych.
§4
ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w Serwisie.
2. Zawarcie umowy świadczenia Usług odpłatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę
przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po dokonaniu jej opłacenia przez Usługobiorcę.
§5
REJESTRACJA W SERWISIE
1. W celu zarejestrowania się w Serwisie Usługobiorca obowiązany jest podać:
1) imię i nazwisko,
2) numer telefonu komórkowego,
3) adres e-mail,
4) dokładny adres zamieszkania.
2. Usługobiorca korzystając z jednego adresu e-mail może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania nazwy konta nienaruszającej praw osób trzecich i ponosi wyłączną
odpowiedzialność w tym zakresie.
4. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy
konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
5. Usługodawca może odmówić utworzenia konta.
6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła.

PRESSPUBLICA Sp. z o.o. 00-838 PL Warszawa, ul. Prosta 51
Konto: ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Warszawa, nr 09 1670 0004 0000 6439 9105 1651; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy,
KRS 0000134482; NIP: 522-010-36-73

7. Usługobiorca nie powinien udostępniać swego loginu lub hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu lub hasła osobie trzeciej.
8. Usługobiorca dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy
i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: ………... Odwołanie zgody na otrzymywanie
informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
§6
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
1) dysponują urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Mozilla Firefox wersja 3 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
2. Korzystanie z innych przeglądarek internetowych niż Mozilla Firefox wersja 3 lub wyższej nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich funkcji Serwisu.
3. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java,
Java Script lub Flash oraz akceptacji cookies.
§7
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługobiorca Usług odpłatnych zobowiązuje się do uiszczenia należności za te Usługi w terminie i w sposób
określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
3. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie
w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług płatnych nie więcej niż 10% czasu,
za jaki opłacona została dana Usługa.
4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia
społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.
5. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści
propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, jak i treści naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane
w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
8. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki,
artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie
w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie
i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice
dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego
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użytku określa odrębny regulamin.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania
w nim zmian i modyfikacji, również w zakresie rodzajów Usług, objętych Regulaminem, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
§8
PŁATNOŚĆ
1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z wyjątkiem Usług, które Usługodawca określa jako podlegające opłacie.
2. Informacje dotyczące wysokości i sposobu regulowania zapłaty za Usługę odpłatną dostępne są w Serwisie
na stronach poświęconych danej Usłudze.
3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług.
§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w Serwisie.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych nienależących
do Serwisu, do których linki zawarto w Serwisie.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny
z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło
to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji
z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
§ 10
ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI
1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy
w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona,
2) numer ewidencyjny NIP,
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3) adres zamieszkania lub pobytu,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
5) adres poczty elektronicznej,
6) numer telefonu komórkowego.
4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie
jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością
świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w Serwisie.
5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego
korzystał Usługobiorca,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług.
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.
9. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
10. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Usługobiorców na żądanie podmiotów uprawnionych
na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
§ 11
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą
listu poleconego, na adres Usługodawcy.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym
zawierającym reklamację.
§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
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2. Umowa o świadczenie odpłatnych Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu, za jaki opłacona została
Usługa odpłatna.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestać
świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy naruszającego przepisy prawa lub
postanowienia Regulaminu.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usługi odpłatnej.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy
Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej serwisy@parkiet.com
3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.08.2010 roku.
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