REGULAMIN SERWISU
§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa przyjęte przez Noble Securities S.A. („NS”) warunki
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z serwisu internetowego
www.noblesecurities.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Informacje zawarte w serwisie internetowym www.noblesecurities.pl nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.).
3. Wszelką korespondencję e-mailową należy przesyłać na adres biuro@noblesecurities.pl.

§2
Definicje
Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1) NS – Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000018651,
2) Serwis – informacyjny serwis internetowy NS, który znajduje się w sieci internet pod adresem
www.noblesecurities.pl,
3) Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w
Regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania rynku
kapitałowego, ogłoszenia pracy, komentarze, wybrane wzory dokumentów oraz formularze
kontaktu użytkowników Serwisu. Na Zasoby Serwisu składa się Serwis informacyjny.
4) Serwis informacyjny – to część Zasobów Serwisu, do której każdy z użytkowników ma możliwość
dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji.
5) Użytkownik - osoba uzyskująca dostęp do Serwisu poprzez połączenie ze stroną internetową
www.noblesecurities.pl lub stronami internetowymi wchodzącymi w skład Serwisu.
§3
Dostęp do Serwisu
1. Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.
2. Dostęp do Serwisu informacyjnego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek
formalności, w szczególności nie wymaga dokonania rejestracji czy też zalogowania się w systemie
Serwisu.
3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia
komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę
internetową. NS zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
-MS Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej,
-Firefox w wersji 16 lub wyższej.
4. Uzyskanie dostępu do Serwisu i korzystanie z Zasobów Serwisu, innych aniżeli treść Regulaminu,
oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarcie umowy o świadczenie usług
objętych Regulaminem.
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5. Zakończenie korzystania z Serwisu oraz opuszczenie strony internetowej www.noblesecurities.pl
oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług objętych Regulaminem.
6. NS może ustanowić odrębne regulaminy dla niektórych funkcjonalności lub usług dostępnych w
ramach Serwisu. W takim przypadku zastosowanie Regulaminu w odniesieniu do tych
funkcjonalności lub usług, o ile nie wynika inaczej z ich regulaminów, jest wyłączone.
§4
Zobowiązania NS
1. NS zapewnia Użytkownikom, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatny dostęp do
Serwisu na czas nieoznaczony.
2. NS oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane
z należytą starannością.
§5
Zobowiązania Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Zasobów Serwisu zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownicy mają prawo do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty,
w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw
autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe.
3. Żadne dane oraz informacje składające się na Zasoby Serwisu nie mogą być wykorzystywane w
celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie
elektroniczne lub w inny sposób modyfikowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej
zgody NS.
4. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników, w ramach korzystania z Zasobów Serwisu,
treści bezprawnych, naruszających Regulamin lub dobre obyczaje.

§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz.
926 z późn. zm.), jest NS. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez NS w celu
przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez NS.
Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to
zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. W ramach Serwisu, NS nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkownika bez jego
zgody. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez odznaczenie odpowiedniego
okna na formularzu dostępnym w Serwisie.
3. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NS, mają
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik w
każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez NS.
Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres
biuro@noblesecurities.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, może odmówić lub wyrazić
zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
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zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji
handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać
niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest
realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do NS (biuro@noblesecurities.pl) stosownego
żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

§7
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres biuro@noblesecurities.pl.
2. Użytkownik jest zobowiązany wskazać w reklamacji swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz informacje
wskazujące na przedmiot reklamacji, a także stanowisko Użytkownika w sprawie objętej
reklamacją.
3. NS, w trakcie rozpatrywania reklamacji Użytkownika, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych
okoliczności, których dotyczy reklamacja, może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie
dodatkowych informacji, jeżeli:
1) z treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Użytkownika, lub
2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania reklamacji,
pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez
Użytkownika działań umożliwiających rozpoznanie reklamacji.
4. NS, w terminie do miesiąca od dnia otrzymania reklamacji, udziela Użytkownikowi odpowiedzi na
złożoną reklamację, która jest przesyłana na e-mail Użytkownika, przy czym termin ten może ulec
przedłużeniu w związku z przedstawieniem przez Klienta, po złożeniu reklamacji, nowych
informacji, ale nie dłużej niż o kolejny miesiąc.

§8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym, niż 7 dni od publikacji informacji
wraz z projektem nowego regulaminu.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla
całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a NS, której przedmiotem jest świadczenie przez NS usług
na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
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