Zasady używania platformy online
ProStream®

Tytułem wstępu
Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę SAB Finance a.s., IČO: 24717444, z siedzibą Praha 1 Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, kod pocztowy 11000 („SAB“) i reguluje zasady korzystania z usługi
ProStream®, platformy internetowej do handlu walutami za pośrednictwem stron internetowych ProStream
(„Strony“), oferowanej przez spółkę SAB klientów („Użytkownicy“ lub „Użytkownik“).
Przed korzystaniem ze Stron Użytkownik ma obowiązek zapoznać się najpierw z poniższymi Zasadami ich
używania („Zasady“). Jeśli Użytkownik nie akceptuje Zasad, powinien opuścić Strony i nie używać ich dalej,
ponieważ korzystając ze Stron SAB Finance automatycznie u danego Użytkownika przyjmuje się jego zgodę
z Zasadami, gdyż przed zalogowaniem się do ProStream® Użytkownik zawsze ma obowiązek wypełnić pole
wyboru i potwierdzić w ten sposób, że prawidłowo zapoznał się z Zasadami.
Własność zawartości Stron
Właścicielem treści i operatorem Strony jest SAB. Na Stronach mogą być wyświetlane informacje dostarczone
przez SAB i jego partnerów umownych (np. giełdy zagraniczne lub dostawców danych), które stanowią
własność tych podmiotów.
Ograniczenia w korzystaniu z treści Stron
Użytkownicy bez zgody SAB nie mają prawa:
• przekazywać żadnym stronom trzecim swoich danych do logowania do usługi ProStream ®;
• wykorzystywać treści Stron do systematycznego przetwarzania, łączenia z innymi dziełami
chronionymi prawem autorskim, tworzenia bazy danych lub do innych czynności niż przeglądanie
treści Stron na własny użytek Użytkownika.
Korzystanie przez Użytkownika ze Stron w innym celu niż na użytek własny stanowi nieuprawnioną ingerencję
w prawa SAB i jednocześnie może być uważane za nieuprawnioną ingerencję w prawa osób trzecich
dostarczających informacje, które są udostępniane i rozpowszechniane za pośrednictwem Stron.
Ponadto użytkownicy nie mogą w szczególności:
• ingerować w wersję techniczną ani treść Stron; i/lub
• wykorzystywać informacji podanych na Stronach niezgodnie z obowiązującym prawem.
Wyłączenie odpowiedzialności
Każdy Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko.
Choć treść Stron została uzyskana ze źródeł, które SAB uważa za wiarygodne i godne zaufania, SAB nie ponosi
odpowiedzialności, w maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie, za:
• aktualność, kompletność, prawdziwość, terminowość lub dokładności wszelkich informacji, danych i
oświadczeń zawartych na Stronach, które zostały zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł lub
dostarczone przez osoby trzecie (np. możliwe opóźnienia w wyświetlaniu aktualnych kursów
instrumentów inwestycyjnych będących w obrocie na rynkach zagranicznych) ;

• jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z czasowej lub trwałej niemożności
korzystania z treści Stron;
• prawdziwość, treść i formę reklam stron trzecich na Stronach;
• obowiązki osób trzecich, które za pośrednictwem Stron oferują swoje usługi; i
• za treść stron internetowych, na które prowadzą linki ze Stron.
Kontakt w celu rozwiązania problemów w przypadku nieprawidłowego działania Stron lub zainteresowania
niekomercyjnym wykorzystaniem jej treści
W przypadku trudności technicznych przy korzystaniu ze Stron lub zainteresowania niekomercyjnym
wykorzystaniem informacji zamieszczonych na Stronach, Użytkownik może skontaktować się z
administratorem Stron za pośrednictwem poczty elektronicznej info@prostream.com
Informacyjny charakter Stron
Informacje podane na Stronach mają charakter wyłącznie informacyjny.
O ile z treści Stron nie wynika inaczej, to informacje opublikowane na Stronach nie są doradztwem prawnym,
podatkowym ani inwestycyjnym, rekomendacjami inwestycyjnymi ani analizą możliwości inwestycyjnych i nie
można ich uznawać za propozycję zawarcia umowy.
Możliwość jednostronnej zmiany Stron lub Zasad
SAB zastrzega sobie prawo kiedykolwiek, również bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników, zmienić
lub usunąć część treści Stron, zmodyfikować lub ograniczyć funkcjonalność albo dostępność wszystkich lub
tylko niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Stron.
SAB Finance zastrzega sobie również prawo kiedykolwiek bez wcześniejszego informowania Użytkowników
zmienić Zasady. Każda zmiana Zasad jest skuteczna w stosunku do Użytkowników w momencie opublikowania
nowej wersji Zasad na Stronach.

Ochrona danych osobowych
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób spółka SAB postępuje z danymi osobowymi Użytkowników
znajdziesz na stronie Ochrona danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za
pośrednictwem cookies znajdziesz na stronie Cookies.
Informacja o bezpieczeństwie
Informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa związanych z usługami płatniczymi znajdziesz na stronie
Zagrożenie bezpieczeństwa.

Podsumowanie
Użytkownicy przyjmują do wiadomości powyższe informacje i korzystając ze Stron
akceptują je.

