
WARUNKI KORZYSTANIA 

z serwisu internetowego www.financialcraft.pl 

 

I. WPROWADZENIE 

Niniejszy Serwis internetowy należy do FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. wpisanej do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000526483, NIP: 527-27-20-917, 
REGON: 147453510. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35 000,00 zł i został pokryty w całości 
(dalej „Spółka” lub „FinancialCraft”). 

 

II. PRAWA AUTORSKIE I INNE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE 

FinancialCraft oferuje odwiedzającym i użytkownikom (dalej „Użytkownicy”) dostęp do treści 
niniejszej witryny internetowej o nazwie www.financialcraft.pl dostępnej pod adresem 
internetowym www.financialcraft.pl lub financialcraft.pl (dalej: „Serwis”) na podstawie (i przy 
założeniu) ich akceptacji na niniejsze warunki korzystania z Serwisu. FinancialCraft przyznaje 
Użytkownikom niezbywalne, niewyłączne prawa do dostępu, pobierania i wykorzystywania 
treści zamieszczonych w Serwisie, wyłącznie na potrzeby indywidualnego, niekomercyjnego 
użytku. FinancialCraft może według własnego uznania dodawać, usuwać i zmieniać w pełnym 
lub częściowym zakresie, wszystkie treści zamieszczone w Serwisie w każdym czasie, w tym 
także niniejsze Warunki Korzystania. Wszystkie materiały, w tym także (ale nie wyłączenie), 
kształty, ilustracje, analizy, treści i wszystkie informacje pojawiające się lub wyświetlane w 
Serwisie są chronione przez wszystkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje. 

FinancialCraft posiada, rezerwuje i zachowuje wszelkie prawa własności, w tym prawa 
autorskie do tego Serwisu i jego treści. Znaki towarowe, marki, nazwy handlowe, logotypy i 
inne ich pochodne, w tym także ale nie wyłącznie nazwy domen internetowych: 
www.financialcraft.pl i financialcraft.pl, wyświetlane w Serwisie, które są zarejestrowanymi lub 
niezarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do FinancialCraft lub podmiotów 
trzecich, którzy przyznali Spółce prawa do ich używania w Serwisie. Nic zawarte w niniejszych 
Warunkach korzystania nie może być interpretowane jako przyznające Użytkownikowi 
jakiekolwiek prawa do wyświetlanych na jego stronie internetowej znaków towarowych Spółki 
bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. FinancialCraft i strony trzecie dostarczające treści do 
Serwisu (dalej: „Autorzy”) pozostają wyłącznymi właścicielami tych treści (chyba że odrębna 
umowa pomiędzy spółką a Autorem stanowi inaczej), a Użytkownik nie nabywa żadnych praw 
do tych treści w szczególności przez ich drukowanie, pobieranie lub w inny sposób 
wykorzystując dostępne funkcje internetowe. 

Co więcej, treści zamieszczone w Serwisie stanowią indywidualną opinię ich Autorów. 
W związku z powyższym i niezależnie od powyższego, FinancialCraft ani Autorzy tych treści 
nie dają jakiejkolwiek gwarancji poprawności i prawdziwości zamieszczonych w Serwisie 
treści, danych i informacji oraz powiązanych z Serwisem dokumentów. FinancialCraft nie 
odpowiada, za jakiekolwiek straty i utracone korzyści wynikające z wykorzystania w jakikolwiek 
sposób przez jakikolwiek podmiot treści zamieszczonych w Serwisie, dokumentów z nią 
powiązanych oraz treści i danych w tych dokumentach zamieszczonych. 

Dla wygody Użytkownika, Serwis zawiera linki do innych stron internetowych, a także linki do 
Serwisu mogą być zamieszczone na innych stronach internetowych, zarówno za wiedzą Spółki 
lub bez jej wiedzy. Spółka nie odpowiada za treści innych stron trzecich, z którymi jest 
powiązana linkiem prowadzącym do Serwisu lub linkiem prowadzącym z Serwisu do tych stron 
trzecich. Ponadto linki takie nie oznaczają że FinancialCraft sponsoruje, licencjonuje, 
zatwierdza lub jest w inny sposób powiązany ze stroną trzecią, produktami lub usługami tam 
oferowanymi lub z jej właścicielami, albo że FinancialCraft akceptuje używanie przez tą stronę 
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trzecia znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów lub innych oznakować i praw 
autorskich należących do FinancialCraft.  

Podczas korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Użytkowników instalowane są 
pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka Cookies opisana 
poniżej. 

Spółka zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem 
formularzy kontaktowych lub formularza rejestracji publikowanych na określonych 
podstronach Serwisu. Zasady gromadzenia i wykorzystywania tych danych reguluje Polityka 
Prywatności Serwisu. 

 

III. POLITYKA COOKIES 

Spółka gromadzi i przechowuje informacje na temat korzystania z Serwisu przez 
Użytkowników i sposobu ich poruszania się w Serwisie. W tym celu wykorzystywane są pliki 
cookies. 

Pliki cookies są to niewielkie pliki danych umieszczane przez przeglądarkę na urządzeniu 
(komputerze lub urządzeniu mobilnym) Użytkownika podczas wyświetlania Serwisu, w których 
przechowywane są informacje o Użytkowniku i jego preferencjach. Serwis nie obserwuje 
jednak zachowania Użytkowników poza Serwisem. 

Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych 
Użytkowników. W serwisie mogą działać głównie dwa rodzaje mechanizmów cookies. 
Pierwszy do przeprowadzania statystyk, dostarczone przez Google Analytics. Drugi to plik 
cookie, tak zwany "ciasteczkiem" sesyjnym, który służy do zapewnienia utrzymania stanu 
zalogowania danego użytkownika w Serwisie (wykorzystywany jeżeli Serwis udostępnia opcje 
logowania). 

Spółka zastrzega nadto, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu w szczególności w 
przypadku obszarów Serwisu dostępnych po zalogowaniu, konieczne może być akceptowanie 
plików cookies pochodzących z Serwisu. Brak takiej akceptacji może uniemożliwić 
zalogowanie się do serwisu lub zakłócać jego poprawne funkcjonowanie. 

Stosowane przez Serwis pliki cookies są instalowane na okres wyświetlania serwisu lub 
dłuższy. Okres ten może wynosić kilka dni, miesięcy a nawet kilka lat. Pliki cookies aktywne w 
długim okresie służą gównie do identyfikacji nowego i powracającego Użytkownika.  

Każdy użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na urządzeniu lub 
przez niewyrażenie zgody, zapobiec ich instalowaniu (przez zmianę ustawień przeglądarki). 
Sposób usunięcia tych plików lub zmiany ustawień zapobiegających instalowaniu plików 
cookies można znaleźć w opcjach pomocy każdej przeglądarki. 

Sekwencje wyboru poszczególnych funkcji blokowania plików cookies w celu zapobiegania 

ich instalowaniu dla przykładowych przeglądarek prezentuje opis poniżej: 

Mozilla Firefox (wersja 49.0.1): 

Z menu przeglądarki wybieramy: Opcje > Prywatność > W trybie: Historia – „Program 
Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, należy pozostawić puste okienko: 
„Akceptowanie ciasteczek”. 

Google Chrome: 

Z menu przeglądarki wybieramy: Ustawiania > Pokaż ustawienia zaawansowane > 
Prywatność: Ustawienia treści > W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć funkcję: „Blokuj 
pliki cookie i dane z witryn innych firm”. 

Internet Explorer: 



Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk 
Witryny. Dodajemy tam witrynę, która ma mieć zablokowany mechanizm "ciasteczek". 

Opera: 

Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane". Po lewej 
wybieramy "Ciasteczka". 

Safari: 

Z menu przeglądarki wybieramy: Preferencje i kliknąć ikonę prywatność. Tam zmieniamy 
ustawienia według swoich potrzeb. 

Sekwencje wyboru poszczególnych funkcji usuwania plików cookies w celu zapobiegania 

ich instalowaniu dla przykładowych przeglądarek prezentuje opis poniżej: 

Mozilla Firefox (wersja 49.0.1): 

Menu > Historia > Wyczyść historię przeglądania > W wyświetlonym oknie należy 
zaznaczyć funkcję: „Ciasteczka”. 

Google Chrome: 

Historia > Historia > Wyczyść dane przeglądania > W wyświetlonym oknie należy 
zaznaczyć funkcję: „Pliki cookie oraz inne dane strony i wtyczek” 

Istnieją także funkcje umożliwiające automatyczne usuwanie plików cookies po odwiedzinach 
w witrynach internetowych. Przykładowe nazwy takich funkcji to: InPrivate (w przeglądarce 
Internet Explorer wersji 8 i nowszej), Incognito (w przeglądarce Google Chrome wersji 10 i 
nowsze), Przeglądanie prywatne (w przeglądarce Firefox wersji 3.5 i nowszej). Szczegółowe 
informacje na ten temat można znaleźć w serwisach pomocy każdej z przeglądarki.  

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

Spółka dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności Użytkowników, w 
szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

Spółka zastrzega sobie prawo gromadzenia i przechowywania danych statystycznych 
związanych z Serwisem, w szczególności: (i) wszelkie zapytania http kierowane do serwera 
Serwisu, (ii) publiczne adresy IP, z których Użytkownicy wyświetlają treści zamieszczone w 
Serwisie,  (iii) adresy URL przeglądanych zasobów, wraz z czasem ich wyświetlania, nazwą 
stacji użytkownika, czy informacją o wstąpionych błędach, (iv) źródło odwiedzin Serwisu, które 
nastąpiły ze strony powiązanej linkiem do Serwisu, (v) informacje na temat przeglądarki, 
rodzaju urządzenia z jakiego Serwis został wyświetlony, czy systemu operacyjnego 
stosowanego przez Użytkownika. 

Wyżej wymienione dane Spółka pozyskuje przede wszystkim w celu analizy statystycznej 
odwiedzalności poszczególnych stron Serwisu. Dane te są wykorzystywane do oceny 
zainteresowania Użytkowników poszczególnymi treściami zamieszczonymi w Serwisie, 
ulepszenia ich zawartości i poprawy funkcjonalności Serwisu. Dane są wykorzystywane 
również w celu zapamiętania sposobu korzystania użytkownika z Serwisu i ułatwienia mu 
przez to dalsze jego przeglądanie.  Umożliwia to lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do 
potrzeb Użytkownika. 

Serwis może pobierać za pomocą formularza kontaktowego lub formularza rejestracji dane 
osobowe Użytkownika w postaci: (i) imienia i nazwiska, (ii) nazwy firmy i stanowiska 
firmowego, (iii) numeru telefonu i adresu email. Podanie tych danych osobowych przez 
Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 



W przypadku udostępnienia danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem 
Serwisu, Użytkownik ten ma obowiązek przekazania danych prawdziwych i dotyczących 
wyłącznie jego własnej osoby. 

Użytkownik w celu uzyskania dostępu do części Serwisu objętej strefą logowania wyraża 
zgodę na przesyłanie przez firmę FinancialCraft Analytics Sp. z o .o. informacji handlowych 
drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  

Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę  
w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i 
nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 
zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację, jak również 
Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach 
marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 

Dane osobowe Użytkowników są chronione za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL 
(Secure Socket Layer). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), Spółka chroni zebrane dane przed 
wglądem osób trzecich. 

Administratorem danych osobowych jest Spółka (FinancialCraft Analytics Sp. z o .o. z siedzibą 
w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27). 

Spółka przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych: (i) utrwala 
zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich; (ii) zgłasza zbiory danych osobowych do GIODO; (iii) wykonuje 
nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający 
w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub utratą; (iv) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa; (v) zachowuje poufność danych osobowych. 

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

Zasady i Warunki korzystania ze Serwisu podlegają prawu polskiemu. Wyłącznym sądem 
właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z zasad i Warunków korzystania  
z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. 

Pytania i reklamacje dotyczące funkcjonowania i użytkowania Serwisu, dostępnych  na niej 
treści i innych elementów można zgłaszać pisemnie w siedzibie Spółki, na adres Al. Jana 
Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub elektronicznie na adres email: biuro@financialcraft.pl. 
Odpowiedź na reklamacje (lub zapytanie) zostanie udzielona przez Spółkę pisemnie, ustnie, 
telefonicznie lub w formie elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji 
(zapytania). W uzasadnionych sytuacjach, Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia 
okresu udzielenia odpowiedzi do 90 dni z wyjaśnieniem przyczyny takiego wydłużenia.  
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