
Warunki korzystania 

Poniższe Warunki korzystania („Warunki”) z Raportów stanowią umowę prawną pomiędzy 
użytkownikiem lub podmiotem, w imieniu którego umowa jest zawierana („Użytkownik”) i firmą 
FinancialCraft Analytics Sp.  o.o. („FinancialCraft”) oraz określają prawa i obowiązki dotyczące 
wszelkich Raportów, które są przedmiotem licencji udzielanej użytkownikowi.  

FinancialCraft zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym terminie wedle 
własnego uznania. W takim przypadku FinancialCraft poinformuje Użytkowników o wprowadzonych 
zmianach przesyłając odpowiednią wiadomość pocztą e-mail na adres użytkownika figurujący na koncie 
użytkownika lub zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej, za pośrednictwem której 
prowadzona jest sprzedaż Raportu lub w inny sposób. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą 
obejmować wyłącznie przyszłe zakupy (w tym stałe subskrypcje). Nabywając licencje na Raporty po 
wprowadzeniu takich zmian, użytkownik wyraża zgodę na podleganie zmienionym Warunkom.  
 
DEFINICJE 

Użyte w niniejszych Warunkach sformułowania i wyrazy oznaczają: 

Raport: dokument udostępniany odpłatnie użytkownikowi przez FinancialCraft w formie elektronicznej 
(np. pdf) lub papierowej, zawierający Treści. 

Treści: dane liczbowe, analizy, wyniki analiz i tekst zamieszczony w Raporcie. 

Użytkownik: osoba lub podmiot gospodarczy nabywający Raport od FinancialCraft. 

FinancialCraft: FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 
Podmiot Nieuprawniony: osoba lub podmiot gospodarczy, który pozyskał Raport od Użytkownika, 

innego Podmiotu Nieuprawnionego, niezgodnie z prawem lub niniejszymi Warunkami. 

PRAWA AUTORSKIE 

Właścicielem raportów jest FinancialCraft Analytics Sp. o.o. i zachowuje on wyłączne i wszelkie prawa 

autorskie do udostępnianych Raportów i ich Treści.  

ZAKRES KORZYSTANIA 

Licencja obejmuje wykorzystanie Treści zamieszczonych w Raportach do komercyjnego i 

niekomercyjnego wykorzystania przez Użytkowników, pod warunkiem wskazania przez Użytkownika, 

każdorazowo źródła pochodzenia Raportu jako: „FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.” lub 

„financialcarft.pl” w widocznym miejscu i w sposób niewprowadzający w błąd. 

Użytkownik nabywa licencję i uzyskuje prawo korzystania z Raportu po uprzednim opłaceniu 

wystawionej przez FinancialCraft faktury lub rachunku, chyba że Raport został udostępniony 

Użytkownikowi indywidualnie nieodpłatnie. 

OGRANICZENIA 

Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Raportu podmiotom trzecim, w szczególności przez 

jego zamieszczenie, publikowanie, wyświetlanie i prezentowanie w miejscu publicznym lub w taki 

sposób i formie, który daje możliwość dostępu jednemu lub więcej Podmiotom Nieuprawnionym. 

Raport jest generowany imiennie. Za wykorzystanie Raportu przez Podmiot Nieuprawniony lub 

niezgodnie z niniejszymi Warunkami odpowiada Użytkownik niezależnie od roszczeń FinancialCraft od 

Podmiotu Nieuprawnionego. 

Treści zamieszczone w Raporcie stanowią indywidualną opinię FinancialCraft. W związku z powyższym 

i niezależnie od powyższego, FinancialCraft nie daje jakiejkolwiek gwarancji poprawności i 

prawdziwości zamieszczonych w Raporcie Treści. FinancialCraft nie odpowiada za jakiekolwiek straty i 

utracone korzyści wynikające z wykorzystania w jakikolwiek sposób przez jakikolwiek podmiot Treści 

zamieszczonych w Raporcie, dokumentów z nim powiązanych oraz treści i danych w tych dokumentach 

zamieszczonych. 


