Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON
140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości). Tel. +48 22 427 46 46, fax. +48 22 276 25 85, e-mail: biuro@noblefunds.pl.

Załącznik do Uchwały nr 256/2013 Zarządu Noble Funds TFI S.A. z dnia 20 października 2013 r.
Opublikowany w dniu 03.03.2014 r.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin „Regulamin świadczenia usługi informacyjnej Newsletter przez Noble Funds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), z siedzibą w
Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 maja 2006
roku pod numerem KRS 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału
zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości), tel. 022 427 46 46, fax 022 276 25 85, e-mail:
biuro@noblefunds.pl, dostępne pod adresem www.noblefunds.pl, usługi drogą elektroniczną
polegającej na przesyłaniu przez Towarzystwo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na
wskazany przez subskrybenta adres e-mail aktualności, komentarzy rynku oraz biuletynu Towarzystwa
(dalej: „Newsletter”).

2.

Zgodę na prowadzenie działalności Towarzystwo uzyskało na mocy decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 16 października 2006 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.noblefunds.pl.

3.

Wydawcą usługi informacyjnej Newsletter jest Towarzystwo.

§ 2.
Zasady świadczenia usługi Newsletter
1.

Do usługi może przystąpić każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
(dalej: „Subskrybent”), która dokona rejestracji na podstawie wniosku elektronicznego (dalej:
„Wniosek”), dostępnego na stronie www.noblefunds.pl, poprzez wprowadzenie na wniosku
następujących informacji:
a) adres e-mail;
b) wybór kategorii usługi, takich jak: aktualności, komentarze wideo, komentarze miesięczne,
komentarze tygodniowe, biuletyn.

2.

Wysyłając Wniosek Subskrybent oświadcza, że przed przystąpieniem do usługi informacyjnej zapoznał
się z niniejszym Regulaminem, publikowanym przez Towarzystwo na stronie internetowej
www.noblefunds.pl, akceptuje jego postanowienia i że będzie przestrzegał tych postanowień.
Dodatkowo Regulamin zawarty jest w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie przez Towarzystwo
na podany przez Subskrybenta adres e-mail, o której mowa w pkt 3 poniżej.

3.

Aktywacja usługi następuje po zaakceptowaniu przez Subskrybenta linku przesłanego przez
Towarzystwo na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail. Umowa o świadczenie usługi Newsletter
zostanie zawarta na czas nieokreślony.

4.

Postanowienia dotyczące:
a) zapoznania się przez Subskrybenta z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści;
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b) wyrażenia przez Subskrybenta zgody na otrzymywanie Newslettera za pomocą środków
komunikacji elektronicznej – na wskazany przez Subskrybenta adres elektroniczny;
zawarte są w treści wniosku o usługę.
5.

W przypadku, gdy Subskrybent nie dokona aktywacji usługi Newsletter, zgodnie z ust. 3 powyżej w
ciągu 30 dni od daty otrzymania zwrotnej wiadomości e-mail wraz z Regulaminem, usługa nie zostanie
aktywowana, a dane osobowe Subskrybenta zostaną usunięte.

6.

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Towarzystwo informuje, iż będzie przetwarzać dane
osobowe Subskrybentów w celach marketingowych oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy o
świadczenie usługi Newsletter, a także realizacji usprawiedliwionych potrzeb Towarzystwa jako
administratora danych osobowych.

7.

Wysyłając Wniosek, Subskrybent oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Towarzystwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926). Przekazywanie danych osobowych przez Subskrybenta jest
dobrowolne. Subskrybent jest uprawniony do dostępu swoich danych osobowych oraz ich
weryfikowania i usuwania.

8.

Usługa świadczona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

9.

Każdy Newsletter zawiera następujące dane:
a)

informację o nadawcy;

b)

temat określający treść przesyłki;

c)

treść;

d)

informację o sposobie rezygnacji z usługi oraz jej modyfikacji;

e)

certyfikat bezpieczeństwa.

10. Warunki niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi przez Towarzystwo są następujące:
a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa
oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych;
b) włączona obsługa języka skryptowego zgodnie z Java Script wraz z włączoną obsługą plików
cookies;
c) program poczty elektronicznej.
11. Z tytułu świadczenia usługi Towarzystwo nie pobiera opłat. Korzystanie z usługi przez Subskrybenta
wymaga dostępu do sieci Internet. Koszty związane z odstępem do sieci Internet pokrywa Subskrybent.
12. Zakazane jest dostarczanie przez Subskrybenta treści sprzecznych z porządkiem prawnym, w tym
treści bezprawnych.
13. Przekazywane za pośrednictwem usługi informacyjnej Newsletter treści mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani rekomendacji i porad
inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych i ich emitentów.
14. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr
22, poz. 271 z późn. zm.) Subskrybent, może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newsletter bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w
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sposób określony w art. 10 ust. 1 tejże ustawy (tj. od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi
Newsletter). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w
wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych
po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na
rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu;
f)

dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 3.
Reklamacje
1.

Subskrybent może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Towarzystwo usługi
informacyjnej poprzez wysłanie jej do Towarzystwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
newsletter@noblefunds.pl.

2.

Odpowiedzi na reklamacje są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty
otrzymania reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego otrzymano
zgłoszenie lub w inny uzgodniony z Subskrybentem sposób.

§ 4.
Modyfikacja lub rezygnacja z usługi
1.

Subskrybent ma prawo dokonać zmian ustawień Newslettera poprzez użycie przycisku „zmieniam”
znajdującego się w stopce każdego przesłanego Newslettera. Zmiana ustawień dotyczy wyboru
kategorii dostępnych w usłudze, o których mowa w § 2 ust. 1b Regulaminu.

2.

Subskrybent ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie.
Subskrypcję można anulować poprzez użycie przycisku „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego
przesłanego Newslettera lub przesyłając na adres Towarzystwa pisemną rezygnację z usługi.

3.

Subskrybent może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

4.

Towarzystwo jest uprawnione do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter zawartej z
Subskrybentem z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
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§ 5.
Zmiana postanowień Regulaminu
1.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

2.

Zmiany Regulaminu dokonywane są jednostronnie przez Towarzystwo poprzez umieszczenie na
stronach internetowych www.noblefunds.pl nowej treści regulaminu, o czym Subskrybent zostaje
poinformowany ta samą drogą jaką otrzymuje Newsletter. Subskrybent oświadcza, że wyraża zgodę na
otrzymywanie zmian Regulaminu w wersji elektronicznej na wskazany podczas dokonywania
subskrypcji usługi adres e-mail.

3.

Klient może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu zrezygnować z usługi
informacyjnej, o ile nie akceptuje zmian Regulaminu. Rezygnacja z usługi informacyjnej następuje
przy użyciu przycisku „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego przesłanego Newslettera,
zgodnie z § 2 ust. 7. W przypadku braku rezygnacji zmieniony regulamin wchodzi w życie piętnastego
dnia od dnia jego publikacji.

4.

Wszelkie zmiany Regulaminu w odniesieniu do Subskrybentów wchodzą w życie w terminie 14 dni od
dnia udostępnienia informacji o zmianach regulaminu, o którym mowa w ust 2 powyżej.

§ 6.
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2014 roku.
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