Warunki korzystania z Aplikacji „Rejestr akcjonariuszy”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Warunki korzystania z Aplikacji „Rejestr akcjonariuszy” (dalej „WKA”) określają zasady
udostępniania drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji informacji o danych zawartych
w Rejestrze akcjonariuszy.
WKA stanowią regulamin w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1740 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
Noble Securities S.A. świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem strony
internetowej dostępnej w domenie https://ra.dmns.pl, na której w Aplikacji (po zalogowaniu),
udostępnione są WKA w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie
i wydrukowanie. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszych
WKA.
§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1) Akcjonariusz- akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, wpisany do Rejestru Akcjonariuszy,
2) Aplikacja – system informatyczny Noble Securities służący Spółce lub jej Akcjonariuszom
do przeglądania informacji zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy oraz do składania dyspozycji lub
wniosków udostępnionych w zakresie jego funkcjonalności,
3) Spółka – spółka komandytowo-akcyjna lub spółka akcyjna lub prosta spółka akcyjna, dla której
na podstawie umowy Noble Securities prowadzi Rejestr Akcjonariuszy,
4) Rejestr akcjonariuszy – rejestr w rozumieniu art. 328(1) KSH, w którym zarejestrowaniu
podlegają papiery wartościowe spółki niebędącej spółką publiczną,
5) Noble Securities - Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego
Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000018651, numer NIP 6760108427 kapitał
zakładowy w wysokości 3.494.747 zł (w całości opłacony), adres e-mail:
rejestr@noblesecurities.pl,
6) Osoba Uprawniona - osoba fizyczna wyznaczona i upoważniona do korzystania z Aplikacji przez
Użytkownika typu Firma,
7) Skarga – rozumie się przez to wystąpienie skierowane do Noble Securities przez Użytkownika,
w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Noble Securities,
8) Użytkownik – Użytkownik indywidualny lub Użytkownik typu Firma, posiadający zarejestrowane
konto w Aplikacji,
9) Użytkownik indywidualny - Akcjonariusz będący osobą fizyczną,
10) Użytkownik typu Firma - Spółka lub Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
11) KSH - ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020
poz. 1526, z późn. zm.),
§ 3. Zakres usług dostępnych w Aplikacji
1.
2.

Noble Securities za pośrednictwem Aplikacji udostępnia Użytkownikom dane z Rejestru
akcjonariuszy Spółki w zakresie wynikającym z art. 328(3) § 1 KSH oraz Statutu Spółki.
Noble Securities w zakresie ograniczonym dostępną funkcjonalnością Aplikacji może udostępnić
Użytkownikom możliwość składania dyspozycji lub wniosków dotyczących w szczególności wydania
określonych informacji z Rejestru akcjonariuszy.
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§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji
1.

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji za pośrednictwem strony internetowej (dostępnej
w domenie https://ra.dmns.pl) wymagane jest posiadanie komputera PC lub urządzenia
mobilnego (tablet, laptop, smartfon) z dostępem do Internetu (zalecany dostęp szerokopasmowy).
2. Aplikacja obsługiwana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Do stabilnej pracy Aplikacji
wymagana jest następująca konfiguracja:
1) system operacyjny Windows 7/8.x/10 , Android, Linux lub IOS,
2) przeglądarka internetowa (w wersji możliwie jak najnowszej, stabilnej): Google chrome,
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave Browser (zalecamy korzystanie z przeglądarki opartej
na silniku WebKit),
3) procesor > 2 Ghz, pamięć RAM >2 GB,
4) monitor/ekran o rozdzielczości min. 1280x720.
3. Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
§ 5. Warunki udostępniania Aplikacji
1. Noble Securities udostępnia Użytkownikom Aplikację pod adresem: https://ra.dmns.pl.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z usług dostępnych w Aplikacji z chwilą założenia konta.
3. Konto Użytkownika przypisane jest do zweryfikowanej osoby fizycznej będącej Użytkownikiem
indywidualnym lub Osoby Uprawnionej przez Użytkownika typu Firma.
4. Użytkownik typu Firma może wyznaczyć kilka Osób Uprawnionych. w takim przypadku dla każdej
Osoby Uprawnionej zakładane jest odrębne konto Użytkownika typu Firma.
5. Założenie konta może nastąpić nie wcześniej niż z chwilą złożenia prawidłowego wniosku o dostęp
do Aplikacji przez Akcjonariusza lub w przypadku Spółki z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie
Rejestru akcjonariuszy oraz łączne spełnienie poniższych warunków:
1) podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu obsługującego technologię sms dedykowanych dla
konta Użytkownika indywidualnego lub Osoby Uprawnionej,
2) aktywowanie dostępu do konta.
6. Rejestrację i aktywację konta w Aplikacji Użytkownik przeprowadza samodzielnie, za pomocą linku
aktywacyjnego, otrzymanego na adres e-mail, o którym mowa w ust. 5.1) powyżej.
7. W procesie rejestracji i aktywacji konta danego Użytkownika, Użytkownik Indywidualny lub Osoba
Uprawniona określa indywidualne hasło do Aplikacji, spełniające minimalne kryteria wskazane
w procesie aktywacji. w celu zatwierdzenia operacji utworzenia konta wymagana jest weryfikacja
tożsamości Użytkownika, tj. Użytkownika indywidualnego lub Osoby Uprawnionej przez
Użytkownika typu Firma, poprzez wprowadzenie kodu SMS wysłanego na numer telefonu, o którym
mowa w ust. 5.1) powyżej.
8. Uwierzytelnianie w Aplikacji odbywa się poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła ustalonego przez
Użytkownika w procesie rejestracji i aktywacji konta Użytkownika.
9. Rejestracja i aktywacja konta Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie
usług przez Aplikację (Umowa dostępu do Aplikacji) bez konieczności sporządzenia odrębnej
umowy. Przed rejestracją i aktywacją konta, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z WKA,
udostępnionymi wraz z linkiem aktywacyjnym, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
10. Użytkownik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Noble Securities o zmianie danych,
o których mowa w ust. 5.1). Użytkownik narażony jest i ponosi odpowiedzialność za negatywne
konsekwencje w przypadku braku aktualizacji tych danych.
§ 6 Zasady korzystania z Aplikacji
1.

Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Dostęp do konta i funkcjonalności Aplikacji możliwy jest
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5 oraz § 7 ust. 6 zd. 2 poniżej.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zabrania się korzystania przez danego Użytkownika z kont innych Użytkowników
oraz udostępniania swojego konta innych osobom.
Noble Securities ma prawo dokonywania zaplanowanych przerw w dostępie do konta lub Aplikacji
w z przyczyn technicznych (np. konserwacja systemu, wyłączenie serwerów, migracja danych).
Informacje o ograniczeniu dostępności do konta lub Aplikacji zostaną przesłane na adresy e-mail
Użytkowników.
Użytkownik nie ma prawa wpisywać ani przesyłać do Aplikacji treści bezprawnych lub obraźliwych,
ani też używać programów, które zagrażają bezpieczeństwu lub integralności Aplikacji, w tym
danych w niej zawartych lub aplikacji informatycznych z nią współpracujących. Ponadto,
Użytkownik odpowiada wobec Noble Securities za prawidłowość i kompletność danych
przekazanych w ramach korzystania z konta i Aplikacji, jak również za ochronę danych dostępu
do konta.
Noble Securities może zablokować lub zawiesić dostęp do Aplikacji, w każdym z następujących
przypadków:
1) Z przyczyn podyktowanych bezpieczeństwem dostępu do tych usług lub w związku
z podejrzeniem nieuprawnionego użycia dostępu do Aplikacji lub konta,
2) korzystania z Aplikacji niezgodnie z WKA,
3) podania nieprawdziwych danych,
4) na żądanie organów administracji publicznej lub Użytkownika.
Noble Securities informuje o zablokowaniu dostępu do Aplikacji w odpowiednim komunikacie
poprzedzającym zalogowanie się do konta. Blokada, o której mowa powyżej jest utrzymana
do czasu ustania przyczyny, z powodu której została zastosowana.
Koszty połączenia z Aplikacją ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora
telekomunikacyjnego. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych
z korzystaniem z Aplikacji.
§ 7. Zasady bezpieczeństwa

1.

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Noble Securities
oraz niezwłocznego dokonania zmiany hasła lub zablokowania Aplikacji w przypadku:
1) ujawnienia lub udostępnienia osobom trzecim danych logowania lub podejrzenia takiego
zdarzenia,
2) nieautoryzowanego użycia konta w Aplikacji,
3) utraty lub kradzieży danych logowania,
4) podejrzenia zainfekowania urządzenia Użytkownika złośliwym oprogramowaniem.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że elektroniczny dostęp do Aplikacji wiąże się z ryzykiem.
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych
na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować,
w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług
udostępnianych z wykorzystaniem Aplikacji.
3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z Aplikacji:
1) Zawsze należy sprawdzać poprawność adresu logowania do Aplikacji. Przy logowaniu należy
zwracać uwagę czy przeglądarka nie wyświetla ostrzeżeń związanych z certyfikatem
bezpieczeństwa (należy sprawdzić i zweryfikować jego szczegóły) oraz na przedrostek HTTPS
w adresie strony logowania, świadczący o szyfrowaniu połączenia ze stroną Aplikacji.
2) Noble Securities zaleca regularne aktualizacje systemu operacyjnego oraz zainstalowanego
na nim
oprogramowania,
w szczególności
oprogramowania
antywirusowego
oraz wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
3) Nie należy korzystać z niezaufanych urządzeń do logowania do Aplikacji lub na komputerze,
na którym zalogowany jest inny użytkownik - do tego celu nie należy również używać
publicznych sieci Wi-Fi.
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4.

5.

6.

7.

4) Należy zwrócić szczególną uwagę na ataki mające na celu namówienie do wykonania jakiejś akcji
(np. kliknięcie w link, pobranie oprogramowania, podanie swoich danych), które są przesyłane
w e-mailach lub wiadomościach SMS/MMS.
5) Noble Securities zaleca, aby nie otwierać załączników ani nie używać odnośników
z podejrzanych e-maili (np. z błędami, literówkami, nieskładną gramatyką; pochodzących
z innego adresu niż oficjalny, które nie były oczekiwane itp.) oraz aby na te wiadomości
nie odpowiadać. Fałszywe maile są najczęstszą przyczyną zarażenia komputerów
niebezpiecznym, złośliwym oprogramowaniem.
6) Należy zwracać uwagę na treści znajdujące się na stronie logowania do Aplikacji. Jeśli proces
logowania wygląda inaczej niż zwykle (np. trwa znacznie dłużej, pojawiają się nowe okienka,
Użytkownik jest proszony o dokonanie dodatkowych czynności) należy niezwłocznie
skontaktować się z Noble Securities – może to świadczyć o tym, że komputer jest zarażony
złośliwym oprogramowaniem.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za operacje i czynności wykonane przez osoby, którym
ujawnił poświadczenia logowania w Aplikacji oraz za czynności i operacje, do których doszło
w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych WKA.
Noble Securities nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności,
spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych
lub systemów zasilania, działania lub zaniechania zewnętrznego operatora, z którego usług korzysta
Użytkownik.
Noble Securities nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji z przyczyn niezależnych
od Noble Securities. Ze względów bezpieczeństwa Noble Securities ma prawo zablokować lub
czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub
nieprawidłowości.
Noble Securities nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji
w sposób sprzeczny z postanowieniami WKA.
§ 8. Skargi i pomoc techniczna

1. Użytkownik, również po rozwiązaniu Umowy dostępu do Aplikacji, może złożyć do Noble Securities
Skargę. Noble Securities nie rozpatrzy Skargi złożonej po 5 latach od dnia wystąpienia zdarzenia
będącego przedmiotem Skargi lub od rozwiązania tej umowy. Termin 5-letni liczony jest od roku
następnego od dnia zdarzenia lub rozwiązania Umowy dostępu do Aplikacji. Noble Securities
informuje Użytkownika o pozostawieniu Skargi bez rozpoznania.
2. Nie stanowią Skargi w rozumieniu WKA:
1) pytania dotyczące oferty produktowej Noble Securities,
2) pytania dotyczące sytuacji prawnej Użytkownika,
3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej Użytkownika.
3. Noble Securities będzie rozpoznawał tylko Skargi złożone:
1) w formie pisemnej - osobiście w oddziale Noble Securities,
2) w formie pisemnej - przesyłką pocztową na adres siedziby lub oddziału Noble Securities
zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
3) telefonicznie pod numerami telefonów oddziałów Noble Securities, po uprzedniej prawidłowej
identyfikacji Użytkownika,
4) osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w Oddziale,
5) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie internetowej
www.noblesecurities.pl, po podaniu adresu e-mail Użytkownika; skuteczność złożenia skargi
przy wykorzystaniu formularza potwierdzana jest przez Noble Securities za pośrednictwem
wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika,
6) w formie elektronicznej po zalogowaniu do Aplikacji, jeżeli Noble Securities udostępni taką
możliwość.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

W przypadku wątpliwości, czy Skarga została złożona przez Użytkownika, Noble Securities
jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji identyfikacji Użytkownika, w szczególności poprzez
oddzwonienie na numer telefonu posiadany przez Noble Securities.
Użytkownik:
1) w Skardze powinien wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer subrejestru (gdy posiada
subrejestr) oraz inne informacje wskazujące na przedmiot Skargi, a także stanowisko
Użytkownika w sprawie objętej Skargą,
2) do Skargi powinien dołączyć oryginały lub kopie (skany) dokumentów dotyczące przedmiotu
Skargi, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy,
3) jeżeli żąda udzielenia informacji w formie e-mail, powinien załączyć wniosek o przesłanie
odpowiedzi pocztą elektroniczną.
Zarząd Noble Securities może w formie Uchwały Zarządu przyjąć wzór formularza służącego
do składania Skarg w Noble Securities. w takim przypadku, jego treść zostanie opublikowana
na stronie internetowej Noble Securities. Użycie tego formularza będzie w takim przypadku zalecane
przez Noble Securities, ale nie będzie obligatoryjne do skutecznego złożenia Skargi.
Skargę może złożyć również ustanowiony przez Użytkownika do tej czynności pełnomocnik
Użytkownika dysponujący pełnomocnictwem w co najmniej zwykłej formie pisemnej. Zapisy
niniejszego paragrafu stosuje się wówczas odpowiednio do pełnomocnika. Odpowiedź na Skargę
pełnomocnika jest przekazywana również Użytkownikowi.
Na żądanie Użytkownika, w przypadku złożenia przez niego Skargi:
1) osobiście w oddziale Noble Securities – pracownik Noble Securities wykonuje kopię złożonej
Skargi i potwierdza datę jej wpływu,
2) telefonicznie lub w formie elektronicznej – Noble Securities potwierdza datę przyjęcia Skargi
na adres e-mail Użytkownika (jeżeli jest znany Noble Securities) lub pisemnie na adres
korespondencyjny Użytkownika.
Użytkownik powinien dążyć do tego, aby Skarga była złożona niezwłocznie po zauważeniu przyczyny
uzasadniającej złożenie Skargi.
Noble Securities pozostawia bez rozpoznania Skargi niezawierające danych pozwalających
na identyfikację Użytkownika.
Noble Securities w trakcie rozpatrywania Skargi Użytkownika, w celu wyjaśnienia wszystkich
istotnych okoliczności, których dotyczy Skarga, może zwrócić się do Użytkownika (osobiście,
telefonicznie, na adres e-mail Użytkownika) lub w inny sposób określony w Umowie dostępu
do Aplikacji) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:
1) z treści Skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Użytkownika lub
2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania Skargi, pod rygorem pozostawienia Skargi
bez rozpoznania w przypadku niepodjęcia przez Użytkownika działań lub czynności
umożliwiających jej rozpoznanie.
Noble Securities niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi, udziela
Użytkownikowi pisemnej odpowiedzi, która jest przekazywana Użytkownikowi w postaci
papierowej osobiście w oddziale Noble Securities albo jest przesyłana na adres korespondencyjny
Użytkownika wskazany na potrzeby Umowy dostępu do Aplikacji. na wniosek Użytkownika
odpowiedź na Skargę może być dostarczona na adres e-mail Użytkownika.
Termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik jest informowany wraz
z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone
dla rozpatrzenia sprawy oraz oznaczeniem nowego przewidywanego terminu rozpatrzenia Skargi
i udzielenia odpowiedzi, ale nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania Skargi.
Do zachowania terminów, o których mowa ust. 12 i 13 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed
ich upływem.
Odpowiedź na Skargę powinna być sformułowana w sposób przystępny i zrozumiały
dla Użytkownika i w szczególności zawierać:
1) rozstrzygnięcie w sprawie przedmiotu Skargi,
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2) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba, że nie wymaga tego charakter stawianych
przez Użytkownika zarzutów,
3) wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich
fragmentów umowy, stosownych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Domu Noble
Securities, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
4) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego,
5) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Skardze rozpatrzonej zgodnie z wolą
Użytkownika, zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
16. Użytkownik, który nie jest zadowolona ze sposobu załatwiania Skargi, może w każdym czasie
wystąpić z powództwem przeciwko Noble Securities do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu
powszechnego. Użytkownik będący konsumentem, może również zwrócić się o pomoc
do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Użytkownik będący osobą fizyczną może
zwrócić się do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.
17. Użytkownik będący konsumentem, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może w każdym
czasie zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Użytkownik
będący osobą fizyczną może zwrócić się do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) z wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy lub z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporu. w przypadku zobowiązań umownych wynikających z umów o świadczenie usług
oferowanych przez Noble Securities za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków
elektronicznych, konsumenci, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, mogą złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (ang.
Online Dispute Resolution), interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla
konsumentów
i
przedsiębiorców
pragnących
pozasądowo
rozwiązać
spór:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
§ 9. Zmiana WKA
1.

2.

3.
4.

Noble Securities zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszych WKA, w przypadku
wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
1) zmiany w zakresie funkcjonalności Aplikacji lub systemów informatycznych wykorzystywanych
do obsługi Aplikacji, do których mają zastosowanie postanowienia WKA bądź zmiany zakresu lub
sposobu usługi udostępniania danych z Rejestru akcjonariuszy przez Aplikację,
2) konieczności doprecyzowania postanowień WKA lub zapewnienia jednoznaczności
ich postanowień,
3) zmiany obowiązujących przepisów lub zmiany wykładni tych przepisów prawa, będącej
w szczególności skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów
wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
mających wpływ na realizację usługi dostępu do Rejestru akcjonariuszy w ramach Aplikacji,
W przypadku zmiany WKA, Noble Securities dostarczy Użytkownikowi tekst jednolity WKA
oraz wykaz zmian do WKA drogą elektroniczną (w formie elektronicznej na adres mailowy podany
w § 5 ust. 5.1) oraz poprzez Aplikację lub stronę internetową www.noblesecurities.pl w postaci
udostępnionego na niej pliku elektronicznego zapisanego na trwałym nośniku po uprzednim
poinformowaniu e-mailem, o dostępności informacji o zmianie niniejszych WKA. Noble Securities
informuje Użytkownika o zmianie WKA nie później niż 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia
w życie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian WKA, przed dniem
ich wejścia w życie, jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.
Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian WKA, wypowiedzieć
Umowę dostępu do Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 2, ale nie dokona wypowiedzenia
Umowy dostępu do Aplikacji, umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie
proponowanych zmian.
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§10. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.

Umowa dostępu do Aplikacji może być rozwiązana przez Użytkownika za wypowiedzeniem
ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone w formie pisemnej lub dokumentowej.
Umowa dostępu do Aplikacji wygasa w przypadku:
1) Użytkownika będącego Akcjonariuszem - utraty przez tego Użytkownika statusu Akcjonariusza,
2) odwołania/cofnięcia przez Użytkownika typu Firma Osobie upoważnienia Osobie Uprawnionej.
3) rozwiązania umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy,
4) określonym w § 9 ust. 4.
Administratorem danych osobowych Użytkownika lub Osoby Uprawnionej jest Noble Securities.
Podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy dostępu do Aplikacji. Ich podanie ma
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania ww. umowy.
Dane osobowe są przetwarzane przez Noble Securities zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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