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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; 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych); 

Serwis, Strona – należący do Towarzystwa serwis internetowy prowadzony pod adresem 

www.forumtfi.pl; 

Towarzystwo, Usługodawca – 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. 
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ROZDZIAŁ II 

RODZAJE USŁUG 

DOSTĘP DO SERWISU. IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA 

§ 3 

1. Serwis umożliwia korzystanie z następujących usług: 

1) dostęp do informacji publikowanych w otwartej części Serwisu, 

2) Dostęp uwierzytelniony. 

2. Dostęp do informacji publikowanych w otwartej części Serwisu nie jest ograniczony dla 

żadnego podmiotu oraz nie wymaga zalogowania.  

3. Dostęp uwierzytelniony umożliwia przeglądanie zasobów Serwisu zawierających informacje o 

poszczególnych Funduszach, przeznaczone dla uczestników tych Funduszy. Dostęp 

uwierzytelniony nadawany jest uczestnikom Funduszy, osobom upoważnionym przez 

uczestników Funduszy na podstawie odrębnych wniosków składanych Towarzystwu. Dostęp 

uwierzytelniony nadawany jest również przez Towarzystwo osobom zatrudnionym przez 

Towarzystwo oraz innym osobom lub organom, którym należy umożliwić ten dostęp zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa. 

4. 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.  

5. 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 (przy czym zaleca się stosowanie dłuższych haseł 12-

znakowych), w tym równocześnie małych i wielkich liter oraz cyfr lub znaków specjalnych. 

6. 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. W przypadku niezłożenia przez Użytkownika 

oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu nie jest możliwe 

zalogowanie się do profilu Użytkownika. 

7. 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 i akceptacji postanowień 

Regulaminu nie jest możliwe zalogowanie się do profilu Użytkownika. 

8. 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. 
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§ 4 

Zawartość Serwisu 

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.  

3. Serwis służy wyłącznie 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 III 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

§ 5 

Warunki techniczne. Działania zabronione 

1. Celem korzystania z Serwisu Użytkownik oraz osoby odwiedzające Stronę powinny zapewnić 

we własnym zakresie: 

1) sprzęt elektroniczny, 

2) połączenie z siecią Internet, 

3) przeglądarkę internetową. 

2. Zakazane jest korzystanie z Serwisów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia 

społecznego i dobrymi obyczajami. 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników oraz osoby odwiedzające Stronę treści o 

charakterze bezprawnym. 
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4. Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Stronę ponoszą całkowitą odpowiedzialność za 

wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego 

z powyższymi postanowieniami. 
5. 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. 

6. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku ciągłości 

działania Serwisu, o którym mowa powyżej. 

 

§ 6 

Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z usług dostępnych poprzez Serwis 

1. Korzystanie z otwartej części Serwisu jest możliwe poprzez wejście na stronę www.forumtfi.pl.  

2. Korzystanie z Dostępu uwierzytelnionego jest możliwe po nadaniu odpowiednich uprawnień 

przez Usługodawcę, akceptacji Regulaminu oraz zalogowaniu się, zgodnie z procedurą opisaną 

w § 3 powyżej.  

3. Zważywszy na fakt, że z Dostępu uwierzytelnionego mogą korzystać w szczególności uczestnicy 

Funduszy oraz osoby przez nich upoważnione, dostęp ten jest blokowany przez Usługodawcę 

z chwilą ustania uczestnictwa w Funduszu lub odwołania upoważnienia przez Uczestnika lub 

rezygnacji z tego dostępu przez Użytkownika.  

 

ROZDZIAŁ IV 

INORMACJA O PLIKACH COOKIES 

§ 7 

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. Pliki 

te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową 

dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

2. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z 

nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania 

ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” 

pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

„cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

3. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika pliki „cookies” oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Towarzystwo. Serwis używa plików „cookies” dla celów 

administracyjnych oraz 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). Stosowane pliki „cookies” nie są 

wykorzystywane do celów marketingu, profilowania, ani przekazywania informacji o 

użytkownikach podmiotom trzecim. 
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4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików typu „cookies” na jego Urządzeniu 

Końcowym, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. 

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 

§ 8 

1. [ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH] 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FORUM Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków.  

2. [CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE] 

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umożliwienie korzystania z 

zasobów Serwisu w ramach Dostępu uwierzytelnionego.  Przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na następujących podstawach prawnych: 

1) wykonania umowy, przez którą rozumie się umowę dotyczącą korzystania z Serwisu, tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na 

podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  RODO, wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na 

podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: 

dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach, 

zapobieganie oszustwom, prowadzenie wykazów, statystyk i analiz, zapewnienie 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli 

wewnętrznej. 

3. [KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH] 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników należące w szczególności do 

następujących kategorii: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-

mail), adres IP, dane o mocodawcy. 

4. [ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH] 

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

podmioty świadczące usługi audytowe, informatyczne, inne podmioty, którym administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, przetwarzające 

dane osobowe na polecenie i w imieniu administratora, oraz podmioty i organy, którym 

Towarzystwo jest zobowiązane udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Użytkownika Dostępu 

uwierzytelnionego, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków 
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prawnych ciążących na administratorze oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przez 

administratora swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach, wynikający z biegu 

ogólnych terminów przedawnienia.  

6. [PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ] 

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora: 

• dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,   

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,  

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

a także prawo do: 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz  

• przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

odpowiednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Dostępu 

uwierzytelnionego.  

8. [ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH - W PRZYPADKU DANYCH ZEBRANYCH NIE BEZPOŚREDNIO 

OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ] 

Jeżeli Użytkownik nie podał swoich danych osobowych bezpośrednio, dane osobowe zostały 

przekazane przez uczestnika Funduszu, który upoważnił danego Użytkownika do posiadania 

Dostępu uwierzytelnionego.  

ROZDZIAŁ VI 

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ I REKLAMACJI DOTYCZACYCH SERWISU 

§ 9 

1. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony, błędów technicznych, zidentyfikowanych zagrożeń 

bezpieczeństwa oraz ciągłości działania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres www@forumtfi.pl. 

2. Zgłoszone zastrzeżenia Usługodawca będzie rozpatrywał niezwłocznie, przy czym nie później 

niż w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia. 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. 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.  

2. Korzystanie z treści udostępnianych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników i 

osoby odwiedzające Stronę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do 

udostępnianych tam utworów lub innych praw własności intelektualnej. 

Kraków, dnia 18 września 2018 roku 
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