Polityka prywatności i cookies
1. Wealth Solutions S.A. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu
internetowego dostępnego pod adresem www.wealth.pl (Portal).
2. Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z
Portalu przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu: a) gromadzenia
anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika b)
reklamowania usług Wealth Solutions S.A. w Portalu i w internecie m.in. z wykorzystaniem
remarketingu za pomocą Google Analytics (reklamy wyświetlają dostawcy zewnętrzni) c)
reklamowania usług Wealth Solutions S.A. z wykorzystaniem informacji o historii odwiedzin w Portalu
zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Wealth Solutions S.A. i dostawców zewnętrznych.
3. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa powinna zawierać możliwość
dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji użytkownika, w szczególności
do zablokowania możliwości przechowywania takich plików w urządzeniu końcowym Użytkownika
lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.
4. Wealth Solutions S.A. zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu oraz adresy IP
użytkowników w logach dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych
związanych z administracją serwerów oraz w celach statystycznych.
5. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w
tym urządzeniu.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach portalu internetowego Wealth Solutions S.A.
§1
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w portalu
internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.wealth.pl, zarządzanym przez Wealth
Solutions S.A.
§2
Definicje określeń użytych w regulaminie:
1. Spółka – Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielnej 19, zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 318118, o kapitale zakładowym 1.080.660,-zł w pełni opłaconym
2. Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu
internetowego Wealth Solutions S.A.”,
3. Portal – portal internetowy Spółki, który jest zestawem stron WWW (Word wide Web)
zamieszczonych na serwerze internetowym należącym do Spółki lub zarządzanym przez Spółkę, pod
adresem internetowym www.wealth.pl , na które składają się zbiory dokumentów statycznych i
dynamicznych, skonstruowanych z plików graficznych, skryptów oraz innych elementów, które są
wzajemnie połączone,

4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i
odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika,
bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem
publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
5. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Portalu.
§3
1. Na podstawie Regulaminu Spółka w ramach portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą
elektroniczną, w szczególności udostępnia:
1. Informacje o ofercie i działalności Spółki
2. Informacje i komentarze dotyczące wydarzeń ekonomicznych
3. Formularz kontaktu z Doradcą
4. Formularz umożliwiający przesłanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych
do skorzystania z oferty Spółki
5. Funkcjonalność umożliwiającą rejestrację Użytkownika w portalu i udostępnianie mu lub
przesyłanie wybranych przez Spółkę informacji
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, Spółka świadczy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§4
Użytkownik w celu skorzystania z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 powinien posiadać dostęp do
Internetu oraz korzystać z jednej z przeglądarek: Internet Explorer ver. 6.0 lub Mozilla ver. 1.5.
§5
1. Użytkownik korzystający z portalu jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Spółkę drogą
elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1.
§6
Treści zawarte na stronach portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie
wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), oferty usług Spółki.
§7
1. Wszelkie prawa do całej zawartości portalu są zastrzeżone na rzecz Spółki.
2. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, oraz
do korzystania z dostępnych aplikacji, o których mowa w § 3 ust. 1, pod warunkiem nienaruszania
praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych
należących do Spółki. W szczególności żadna część portalu nie może być w celach zarobkowych
kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana,
linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

§8
Spółka z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w portalu.
§9
1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości portalu bez
wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi
Użytkownik. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność
informacji przedstawionych na stronach Portalu
3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem
korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
§ 10
Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, nie może dostarczać
do Spółki treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od
Użytkowników w celu realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz udzielania innych informacji
handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Wealth Solutions S.A. oraz Podmioty z
nią współpracujące.
2. Użytkownik przez pozostawienie swoich danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 19, oraz
Podmioty z nią współpracujące w postaci wskazanej przez Użytkownika w formularzu kontaktu, do
celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez Wealth Solutions SA oraz
Podmioty z nią współpracujące ,w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i
usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji,
informowania o zmianach rynkowych. Wealth Solutions S.A. oświadcza, że dane osobowe
Użytkownika mogą zostać przekazane Podmiotom z nią współpracującym.
3. Użytkownik w związku z powyższym świadomy jest przysługujących mu praw wynikających z
przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.), w szczególności prawa do dostępu danych, ich zmiany oraz usunięcia.
4. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, o których mowa
w § 3 ust. 1, przez udostępnienie Spółce identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę
na przesyłanie przez Spółkę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej - w rozumieniu przepisu art. 2 pkt
2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.) - Spółki lub Podmiotu z nią współpracującego.
§ 12
1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Spółkę usług, o których
mowa w § 3 ust. 1, drogą elektroniczną.

2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki na adres poczty elektronicznej:
webmaster@wealth.pl
3. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty
elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Użytkownik
przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę informacji
handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w § 11, w odpowiedzi na złożoną przez
Użytkownika reklamację.
§ 13
1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie 2. W
przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez
umieszczenie na stronach Portalu.
§ 14
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 listopad 2018 r.

