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I.

WSTĘP

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej
strony) jest prowadzona przez FI Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ̨ z siedzibą
w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7), dalej jako „Spółka”.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego
charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie
postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony
internetowej.
II.

PRAWA AUTORSKIE

Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością jest chroniona prawem własności
intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi
przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie teksty, dźwięki, ilustracje,
oprogramowania, technologia i inne materiały zawarte na niniejszej stronie stanowią
własność Spółki.
Użytkownik jest upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i dystrybuowania
(bez wprowadzania zmian) treści zawartej na Stronie wyłącznie w celach niekomercyjnych.
Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony do celów niezgodnych z prawem, w tym
do publikacji treści niezgodnych z prawem za pośrednictwem Strony.

III.

CEL STRONY INTERNETOWEJ ORAZ TRESCI NA NIEJ ZAMIESZCZONE

Niniejsza strona internetowa ma na celu dostarczenie odbiorcy ogólnej informacji o FI Invest
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej usługach o ile nic innego nie wynika z
zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania
jakichkolwiek stosunków prawnych.
Poprzez stronę w szczególności użytkownik strony ma możliwość:
•
•

skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie,
subskrybowania newslettera.

Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadzone zostały z najwyższą możliwą starannością.
Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać z usług
świadczonych przez Spółkę proszone są o bezpośredni kontakt.

IV.

WYMAGANIA TECHNICZE

Spółka dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz
typów połączeń internetowych. Jednakże FI Invest sp. z o.o. nie gwarantuje, że każda
kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z serwisu. Ponadto
narzędzia internetowe serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera
Użytkownika. W celu poprawnego korzystania ze strony internetowej użytkownik powinien
posiadać:
•
•

połączenie z Internetem;
najnowszą wersje jednej z poniższych przeglądarek (konieczne włączenie plików
cookies i obsługi JavaScript): Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome, Apple Safari

Włączenie plików cookies umożliwia korzystanie z całości funkcjonalności Strony. Więcej
informacji na temat plików cookies używanych na Stronie można znaleźć w naszej Polityce
Prywatności i Cookies.
V.

LINKI DO INNYCH STRON

Na niniejszej stronie internetowej umieszczane są linki do innych stron internetowych lub
źródeł obsługiwanych przez inne podmioty. Linki te umożliwia przejście na inne strony
internetowe wykraczające poza kontrolę Spółki, zatem Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie
odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie
kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów
takich stron.

Zamieszczenie jakichkolwiek linków nie jest jednoznaczne z rekomendacją lub
zatwierdzeniem poglądów przedstawionych na stronach podmiotów trzecich.
FI Invest sp. z o.o. rekomenduje sprawdzenie zasady korzystania, jak również polityki
ochrony danych osobowych stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie,
przed wejściem na takie strony i korzystanie z nich.

VI.

BEZPIECZEŃSTWO

Mimo ogromnej uwagi i rzetelności, z jaką tworzymy naszą Stronę, nie możemy
zagwarantować, iż informacje na niej zamieszczane są kompletne i dokładne. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie szkody lub ich następstwa, niezależnie od
ich rodzaju, powstałe w wyniku korzystania lub (tymczasowej) niemożności korzystania ze
Strony lub mające ze Stroną jakikolwiek związek. Nie odpowiadamy również za bezpośrednie
szkody lub ich następstwa powstałe poprzez wykorzystywanie informacji ściągniętych ze
Strony. Powyższe stosuje się w najszerszym zakresie dopuszczonym przepisami prawa.
Ponad powyższe Spółka podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, nie gwarantuje jednak, że
niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, ani też, że
takie defekty będą naprawiane.

VII.

ZMIANY REGULAMINU

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym czasie wedle wyłącznej decyzji
FI Invest sp. z o.o. poprzez publikację zmienionego Regulaminu na niniejszej stronie. Zmiany
wchodzą w życie wraz z ich publikacją, chyba że Spółka poinformuje inaczej. Kontynuacja
korzystania ze strony po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z przyjęciem
zmienionych Warunków.

