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  Forex TB Limited – REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ  
 

 
Znaki towarowe — prawa własność intelektualnej 

 
Spółka Forex TB Limited jest właścicielem praw własności na stronach i ekranach 

wyświetlanych na tej stronie internetowej, a także informacji i materiałów znajdujących się 

w tym dokumencie oraz postanowieniach, o ile nie wskazano inaczej. Spółka Forex TB 

Limited ma wyłączne prawa lub jakiekolwiek inne licencje lub licencję do korzystania z 

wszelkich znaków towarowych i nazw handlowych zawartych i/lub pojawiających się na tej 

stronie internetowej. 

 
Zmiana informacji i materiałów 

 
Wszystkie informacje i materiały zawarte na stronie internetowej spółki Forex TB Limited, a 

także wszystkie terminy, warunki, warunki wstępne i opisy zawarte w tym dokumencie 

mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Ograniczenie odpowiedzialności 
 
Spółka Forex TB Limited nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, adekwatności lub 

kompletności informacji i materiałów zawartych na jej stronie internetowej oraz wyraźnie 

odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za błędy i/lub zaniedbania w tym zakresie. Spółka 

Forex TB Limited nie udziela żadnych dorozumianych, wyraźnych ani ustawowych gwarancji, 

w tym m.in. gwarancji nienaruszania praw osób trzecich, tytułów, prawa własności i 

przydatności w określonym celu i wolności od wirusów komputerowych wspólnie z 

wymienionymi wcześniej informacjami i materiałami. 

Klient korzysta z hiperłączy do zasobów internetowych na własne ryzyko. Treść, dokładność, 

wyrażone opinie i inne linki zapewnione przez wspomniane zasoby nie są kontrolowane, 

badane, weryfikowane, monitorowane i/lub popierane przez spółkę Forex TB Limited. 

Spółka Forex TB Limited nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody, straty lub 

wydatki, które powstały w związku z tą stroną internetową lub korzystaniem z niej lub 

brakiem możliwości korzystania z niej przez jakąkolwiek osobę lub w związku z brakiem 

możliwości zrealizowania zlecenia, błędem, zaniedbaniem, zakłóceniami, awarią, 

opóźnieniami w działaniu lub transmisji, wirusami komputerowymi, brakiem łączności lub 

awarią systemu lub linii, nawet jeśli spółka Forex TB Limited lub jej przedstawiciele zostali 

poinformowani o możliwości wystąpienia wspomnianych szkód, strat lub kosztów i b) błędy 

lub nieprawidłowości w procesie transmisji danych i/lub zlecenia w zakresie inwestowania w 

kontrakty CFD lub jakiekolwiek instrukcje ze strony klienta/odwiedzającego stronę, 
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zakłócenia, nieuczciwe podawanie się za inną osobę, łamanie tajnych kodów dostępu, 

błędne nagranie lub przesłanie komunikatu lub awarię systemu spowodowaną działaniem 

siły wyższej lub za jakikolwiek inny powód, który nie jest spowodowany naruszeniem 

powyższych przykładów przez spółkę Forex TB Limited. 

 
Spółka Forex TB Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą 

wpłynąć na sprzęt lub oprogramowanie użytkownika, które mogły wynikać z korzystania ze 

tej strony i/lub z powodu powiązania tej strony internetowej z innymi stronami 

internetowymi/hiperłączami lub zasoby internetowymi. 

 

Przewidziani użytkownicy 
 
Ta strona nie jest przeznaczona dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który przebywa 

jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji i/lub podlega przepisom jakiejkolwiek jurysdykcji i/lub 

kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub korzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym 

prawem lub przepisami. 

 
Pliki cookie 

 
Gdy korzystasz z naszego oprogramowania, pozwala ono na korzystanie z plików cookie w 

związku z Twoim dostępem do naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe piki lub 

informacje, które często zawierają unikalny numer identyfikacyjny lub wartości, które są 

przechowywane twardym dysku Twojego komputera w wyniku korzystania ze 

wspomnianego oprogramowania inwestycyjnego i uzyskania dostępu do tej strony 

internetowej. Celem tych informacji jest zapewnienie Ci bardziej istotnego i efektywnego 

korzystania z tej strony internetowej, w tym wyświetlania stron internetowych zgodnie z 

Twoimi potrzebami lub preferencjami. Pliki cookie są często używane na wielu stronach 

internetowych i możesz wybrać, czy i jak określony plik cookie zostanie zaakceptowany, 

zmieniając swoje preferencje i opcje w swojej przeglądarce. Niektórzy nasi partnerzy 

biznesowi (np. reklamodawcy) wykorzystują pliki cookie na naszej stronie internetowej. Nie 

masz dostępu do wspomnianych plików cookie ani kontroli nad nimi. 

Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację ani nie są wykorzystywane 
do zidentyfikowania Ciebie. Możesz podjąć decyzje o wyłączeniu plików cookie. Jednakże jeśli 
podejmiesz decyzje o wycofaniu zgody na akceptowanie plików cookie w swojej przeglądarce, 
możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części tej strony internetowej. 

Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie i o tym, jak je wyłączyć, przejdź do strony 

http://www.allaboutcookies.org./ 

 

Linki stron trzecich 
 

http://www.allaboutcookies.org./
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Nasza strona internetowa zawiera linki zarządzane przez osoby trzecie. Wspomniane linki 

udostępniamy dla wygody użytkownika, ale nie sprawdzamy, nie kontrolujemy ani nie 

monitorujemy prywatności ani nie stosujemy innych praktyk w zakresie stron internetowych 

obsługiwanych przez inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie stron 

internetowych obsługiwanych przez strony trzecie lub za kontakty biznesowe z nimi. 

Dane osobowe 
 
Jakiekolwiek dane osobowe, które będą gromadzone przez spółkę Forex TB Limited za 

pomocą tej strony internetowej, będą przetwarzane i/lub przekazywane do krajów trzecich 

zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych (Ustawa nr 138 (1)/2001), z 

późniejszymi zmianami lub zastąpioną przez inną ustawę. 

Ja, użytkownik tej strony internetowej, niniejszym wyrażam zgodę na to, że: 

 
(i) Spółka Forex TB Limited ma prawo do przetwarzania danych osobowych w 

celu wspierania, promowania i realizowania naszych relacji. 

(ii) Spółka Forex TB Limited nie będzie przekazywać ani ujawniać wspomnianych 

informacji żadnym osobom trzecim, chyba że dotyczą one: (1) spółki/spółek, którym spółka 

Forex TB Limited częściowo lub w całości zleciła realizację przetwarzania wspomnianych 

danych zgodnie z postanowieniami ustawy, 

(2) wspomnianego przekazywania lub ujawniania informacji, które mogą być wymagane przez 
prawo lub orzeczenie sądu 

 

i 

(3) przypadku, w którym jestem klientem Spółki zgodnie z Polityką Prywatności , która 

także ma do mnie zastosowanie. 

(iii) O ile nie przekazałem(-am) szczególnych instrukcji mówiących inaczej, spółka Forex 

TB Limited będzie miała prawo do wykorzystywania wspomnianych danych osobowych, z 

wyjątkiem danych wrażliwych, w celu zdalnego promowania swoich produktów 

finansowych i/lub jakichkolwiek produktów/usług dostarczanych przez inne stowarzyszone 

spółki. 

(iv) Mam świadomość, że w dowolnym momencie mam prawo do aktualizacji lub 

odmowy dalszego przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z artykułami 12 i 13 

Ustawy nr N.138 (1)/2001, z późniejszymi zmianami lub zastąpioną przez inną ustawę. 

(v) Powyższe postanowienia będą miały zastosowanie zarówno do Klientów spółki 

Forex TB Limited, jak i do osób ubiegających się o jakiekolwiek usługi, bez względu na to, 

czy ich wniosek został zaakceptowany, czy odrzucony. Niniejsza Polityka Prywatności ma 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/privacy-policy/
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zastosowanie również do klientów spółki Forex TB Limited. 

 

Prawo właściwe 
 

Korzystanie z tej strony internetowej podlega prawu cypryjskiemu. 
 
Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej spółki Forex TB Limited i jakichkolwiek stron z 

nią powiązanych oznacza zgodę na postanowienia powyższego regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


