REGULAMIN INVESTMAP.PL
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Prawa autorskie do treści publikowanych w portalu investMap.pl posiadają jedynie jego
właściciele lub właściciele źródła z którego pochodzi dana treść.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały
dostępne na łamach portalu investMap.pl, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i
układ prezentowanych treści.
3. Wszelkie materiały opublikowane na platformie investMap.pl można kopiować i
przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych).
InvestMap.pl zezwala na upowszechnianie, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne
odtwarzanie materiałów platformy investMap.pl jedynie z użyciem loga investMap.pl i
adresem strony jako źródłem ich pochodzenia.

KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PLATFORMY
1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach platformy investMap.pl jest
bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na platformie
investMap.pl zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz
niniejszym regulaminem.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie
poprawnej pracy platformy, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub
wprowadzenie na platformę treści niezgodnej z regulaminem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik platformy podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia
wybranych usług platformy investMap.pl.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Podmiot prowadzący platformę dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i
wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na platformie investMap.pl.
2. Dane i informacje zawarte w portalu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne
informacje zawarte w portalu investMap.pl.
3. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji
udostępnianych na platformie investMap.pl przez jej użytkowników.

4. Podmiot prowadzący platformę dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego
działania platformy jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
wadliwego funkcjonowania platformy.
5. Podmiot prowadzący platformę informuje, że niektóre usługi dostępne na platformie
investMap.pl, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line,
umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe
innym użytkownikom. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne skutki takiego działania.
Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie
opublikowania ich na stronach portalu.

Ochrona prywatności
Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą
Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś
zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania
z naszego serwisu internetowego.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia"
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Używamy ciasteczek w różnych celach: by serwis internetowy działał szybciej i był
łatwiejszy w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i
zainteresowań, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam
zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i
zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości
użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
Na naszej stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe

pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do
momentu kiedy je usuniesz.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Tak, korzystając z naszego serwisu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od
współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a
także od firm realizujących na nasze zlecenie kampanie reklamowe. Więcej informacji na
temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów
trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne
przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka
były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby
każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje
urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to
negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszego serwisu internetowego, na przykład
możesz nie być w stanie skorzystać z pewnych funkcji lub zobaczyć wszystkich treści.
Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w
celu stałego poprawiania naszej oferty.

