REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
www.forumtfi.pl
ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa zasady i sposób korzystania ze strony internetowej www.forumtfi.pl .
§2
Definicje:
Dostęp uwierzytelniony – dostęp do zasobów strony internetowej Towarzystwa, wymagający od
użytkownika zalogowania się (podania Loginu i Hasła);
Fundusz – fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo;
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, umożliwiający zalogowanie do Serwisu;
Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, nadawane przez Towarzystwo, umożliwiające – wraz z
hasłem – Dostęp uwierzytelniony;
Regulamin – niniejszy regulamin użytkowania Serwisu;
Serwis, Strona – należący do Towarzystwa serwis internetowy prowadzony pod adresem
www.forumtfi.pl;
Towarzystwo – FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul.
Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000264440;
Urządzenie Końcowe - komputer, telefon lub inne urządzenie umożliwiające Użytkownikowi dostęp
do Serwisu;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w imieniu własnym bądź odpowiednio
upoważniona w imieniu innego podmiotu, której nadany został Login, umożliwiający – wraz z Hasłem
– Dostęp uwierzytelniony.
ROZDZIAŁ II
DOSTĘP DO SERWISU. IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA
§3
1. Dostęp do informacji publikowanych w otwartej części Serwisu nie jest ograniczony dla
żadnego podmiotu oraz nie wymaga zalogowania.
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2. Dostęp uwierzytelniony umożliwia przeglądanie zasobów Serwisu zawierających informacje o
poszczególnych Funduszach, przeznaczone dla uczestników tych Funduszy.
3. Z Dostępu uwierzytelnionego Użytkownik może korzystać po otrzymaniu od Towarzystwa
danych koniecznych do zalogowania. Użytkownik otrzymuje od Towarzystwa Login oraz
pierwsze Hasło lub instrukcję pierwszego logowania, umożliwiającą wygenerowanie
pierwszego hasła przy użyciu adresu e-mail Użytkownika zapisanego w profilu Użytkownika.
4. W przypadku otrzymania pierwszego Hasła dostępu Użytkownik jest zobowiązany do jego
niezwłocznej zmiany przy pierwszym logowaniu do Serwisu. Zmianę Hasła można
przeprowadzić w zakładce „PROFIL” dostępnej po zalogowaniu. Hasło Użytkownika powinno
składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym równocześnie małych i wielkich liter oraz cyfr lub
znaków specjalnych.
5. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna (checkbox) wskazującego na
zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu.
6. Każdorazowo po zmianie treści Regulaminu Użytkownik, przed zalogowaniem do Serwisu
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia o
zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu, w sposób opisany powyżej. W przypadku
niezłożenia przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się oraz braku akceptacji
postanowień Regulaminu nie jest możliwe zalogowanie się do profilu Użytkownika.
7. Połączenie ze stroną internetową www.forumtfi.pl jest szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.
Po wejściu na Stronę należy każdorazowo sprawdzić, czy adres strony rozpoczyna się od ciągu
znaków „https://” oraz czy w pasku adresu lub na dole strony widnieje symbol „zamkniętej
kłódki”. W przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione nie należy logować się do Strony.
Szczegółowe zasady oraz dobre praktyki zwiększające bezpieczeństwo korzystania ze Strony są
dostępne przy każdorazowym logowaniu się do Serwisu.
ROZDZIAŁ III
ZAWARTOŚĆ SERWISU
§4
1. Dostęp uwierzytelniony umożliwia zapoznawanie się z informacjami o liczbie aktualnie
posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, o ich bieżącej wycenie oraz z
ogłoszeniami publikowanymi zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutów Funduszy i
przepisami prawa.
2. Zawartość Serwisu, a w szczególności informacje dotyczące poszczególnych Funduszy oraz
inne materiały przedstawione w Serwisie, prezentowane są wyłącznie w celach
informacyjnych i nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do
udzielania których Towarzystwo nie jest upoważnione. Materiały i informacje przedstawione
w Serwisie nie stanowią w szczególności oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny, ani oferty publicznej nabywania papierów wartościowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Informacje te
nie stanowią również jakiejkolwiek formy rekomendacji inwestycyjnej, porady inwestycyjnej,
lub innej formy doradztwa inwestycyjnego.
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3. Serwis służy włącznie do przekazywania informacji i nie można za jego pośrednictwem
dokonywać jakichkolwiek transakcji.
4. Prezentowane w Serwisie informacje i materiały zostały sporządzone z dołożeniem należytej
staranności oraz zgodnie z najlepszą wiedzą autora. Towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność informacji i materiałów
powstałych wskutek działania siły wyższej, przyczyn technicznych lub innych okoliczności
niezależnych od Towarzystwa.
5. Użytkownik każdorazowo powinien wziąć pod uwagę fakt, iż publikowane w Serwisie materiały
i informacje, w szczególności historyczne wyceny aktywów Funduszu, a także informacje
o aktualnej oraz historycznej wartości aktywów netto Funduszy na certyfikat inwestycyjny, nie
stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny
być odbierane jako taka gwarancja lub obietnica. Wyniki Funduszy oraz wartości
prezentowane na Stronie niezwłocznie po dokonaniu każdorazowej wyceny aktywów danego
Funduszu, są historycznymi wynikami i wycenami, których źródłem jest Towarzystwo.
ROZDZIAŁ IV
INORMACJA O PLIKACH COOKIES
§5
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach „cookies”, tj. danych informatycznych, które przechowywane są w
pamięci Urządzenia Końcowego Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika pliki „cookies” oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Towarzystwo. Serwis używa plików „cookies” w celu
świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
indywidualnych potrzeb Użytkowników. Pliki „cookies” przykładowo mogą być
wykorzystywane również przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat
bieżącej sesji przeglądania (w tym danych do logowania).
3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików typu „cookies” na jego Urządzeniu
Końcowym. Użytkownik, również po uprzednim wyrażeniu zgody na zapisywanie plików typu
„cookies”, ma możliwość wyłączenia zapisywania plików typu „cookies”, poprzez zmianę
ustawień przeglądarki internetowej.
ROZDZIAŁ V
DANE OSOBOWE
§6
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FORUM Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, a dane osobowe są zbierane w celu udostępniania Użytkownikom
dostępu do zasobów Serwisu. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich
poprawiania.
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ROZDZIAŁ VI
WARUNKI TECHNICZNE
§7
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości działania Serwisu, który nastąpił
wskutek siły wyższej, przyczyn technicznych (w szczególności wskutek wad łączy
telekomunikacyjnych) lub innych okoliczności niezależnych od Towarzystwa.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku ciągłości
działania Serwisu, o którym mowa powyżej.
3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony, błędów technicznych, zidentyfikowanych zagrożeń
bezpieczeństwa oraz ciągłości działania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres www@forumtfi.pl.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Towarzystwo może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany
Regulaminu, także te wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dokonywane są
poprzez aktualizację Regulaminu i publikację jego zaktualizowanej treści w Serwisie.

Kraków, dnia 27 grudnia 2016 roku.
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