The friendly face of finance

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY
EUROCENT S.A.
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Zawartość strony internetowej jest własnością firmy Eurocent S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Młodzieży 9D, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział
Gospodarczy KRS nr 0000422501, NIP 6782926104, z kapitałem zakładowym wynoszącym 240 495
PLN.
Strona internetowa chroniona jest przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z
późn. zm.). Nie wolno jej w żaden sposób zmieniać, powielać, modyfikować, wprowadzać własnych
rozwiązań bez pisemnej zgody firmy Eurocent S.A.
Każda osoba korzystająca ze strony www.eurocent.pl zwana dalej Użytkownikiem potwierdza
zapoznanie się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.
Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze strony.
Eurocent S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów
technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, nie jakościowa transmisja danych, awaria
systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania
ze strony.
Firma Eurocent informuje, że dane zawarte na stronie internetowej i jej podstronach nie stanowią oferty
handlowej ani rekomendacji jakichkolwiek usług finansowych czy ich sprzedaży, a służą wyłącznie
celom informacyjnym.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były poprawne, ale danych tych nie
należy traktować jako działań doradczych, konsultacyjnych w szczególności z zakresu finansów i
ubezpieczeń. .
Informacje, wyjaśnienia oraz dane przedstawione przez pracownika lub pośrednika firmy Eurocent S.A.
w kontakcie telefonicznym, osobistym albo mailowym nie stanowią oferty produktowej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie lub zaniechanie wszelkich działań
faktycznych i prawnych, których podstawą jest lub ma być wykorzystanie danych i treści zawartych na
stronie internetowej.
Firma Eurocent S.A. w każdej chwili ma prawo do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji,
właściwości czy parametrów strony internetowej.
Wypełnienie formularza kontaktowego w sposób poprawny oznacza zgodę Użytkownika, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
firmę Eurocent Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych, a także zgodą Użytkownika na
otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Eurocent S.A. oraz jego pośredników na potrzeby
niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej, jak również w celu
nawiązania i wymiany kontaktów dotyczących obsługi wszelkich produktów finansowych, oferowanych i
realizowanych przez firmę Eurocent S.A. oraz jej partnerów współpracujących.
Przez pośredników i partnerów rozumie się podmioty, które nawiązały współpracę z Eurocent S.A.
Dane osobowe Użytkownika, który wypełnił formularz zgłoszeniowy będą przekazywane pośrednikom i
partnerom firmy Eurocent S.A. wyłącznie w wyżej wymienionych celach.
Eurocent S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i wykorzystanie przez pośredników
danych Użytkownika w celach innych niż podane w niniejszym regulaminie.
Eurocent S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub ich zaniechanie przez pośredników i
partnerów dotyczące obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, których dane osobowe
dostarczył Eurocent S.A.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich anulowania lub korekty.
Eurocent S.A. wraz z partnerami współpracującymi są administratorem danych osobowych
Użytkownika.
Firma Eurocent S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji zamieszczonych w
niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się aktywne po uprzednim zamieszczeniu
tekstu regulaminu wraz ze zmianami na stronie internetowej.
Korzystanie ze strony www.eurocent.pl podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie przyjętych
praw, zasada i zwyczajów, mających na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.
Regulamin obowiązuje aż do ewentualnego odwołania.
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