WARUNKI KORZYSTNIA ZE STRONY
Prawa do Znaków Towarowych oraz Własności Intelektualnej
Goldenburg Group Limited jest właścicielem praw autorskich na stronach oraz ekranach
wyświetlających tę strone, oraz praw do informacji i materiałów zawartych na nich, chyba że
wskazano inaczej. Goldenburg Group Limited posiada wyłączne prawa do do licencji do wszelich
nazw handlowych oraz znaków towarowych zawartych lub pojawiających się na tej stronie.
Zmiana Informacji oraz Materiałów
Wszystkie informacje i materiały zawarte na stronie Goldenburg Group Limited oraz wszelkie
warunki, oraz opisy zawarte tutaj podlegają zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Ograniczenie Odpowiedzialności
Goldenburg Group Limited nie daje żadnej gwarancji co do dokładności, adekwatności i
kompletności informacji i materiałów zawartych na stronach i odrzuca wszelką odpowiedzialność
za błędy i/lub niedopatrzenia w tym względzie. Goldenburg Group Limited nie daje żadnego
rodzaju gwarancji, domniemanych lu ustawowych, wliczając w to ale nie ograniczając do
gwarancji o nienaruszaniu praw osób trzecich, tytulu, zbywalności nadawania się do
konkretnych celów oraz wolności od wirusów komputerowych w związku ze swoimi
informacjami i materiałami. Hyperlinki do innych stron są używane przez ciebie na twoje własne
ryzyko; zawartość, dokładność, wyrazone opinie oraz inne linki oferowane przez te strony nie są
kontrolowane, śledzone, weryfikowane, monitorowane lub zatwierdzone przez Goldenburg
Group Limited.
Goldenburg Group Limited nie będzie odpowiedzialny za a) jakiekolwiek uszczerbki, straty, lub
koszty powstałe w związku z ta stroną lub jej użytkowaniem, lub w związku z brakiem
możliwości skorzystania przez jakąkolwiek osobę, lub w związku z brakiem możliwości
wykonania zlecenia, błędem, zaniedbaniem, zakłóceniem, awarią, nawet jeśli Goldenburg Group
Limited lub jego reprezentanci zostali poinformowani o możliwości powstania takich szkód, strat
lub kosztów b) za błędy lub niedokładności w procesie przekazywania danych i/lub Zleceń na
kontrakty CFD lub jakichkolwiek instrukcji od klienta/odwiedzającego stronę, ingerencje,
wyłudzenia, złamanie tajnych kodów dostępu, błędne nagrywanie lub przekazywanie
wiadomości lub awarie systemu z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które
nie wynikają ze złamania powyższych przez Goldenburg Group Limited.
Goldenburg Group Limited nie będzie odpowiedzialny za żadne uszkodzenia sprzętu lub
oprogramowania użytkownika powstałe w wyniku użytkowania tej strony i/lub w związku
połączniem tej strony z innymi stronami/hypertekstami lub źródłami internetowymi.
Docelowi Użytkownicy
Ta strona nie jest przeznaczona dla dla żadnej osoby lub podmiotu w żadnym obszarze
prawnym lub kraju, gdzie takie używanie strony byłoby niezgodne z lokalnymi prawem lub
przepisami.
Cookies
Kiedy korzystasz z naszego oprogramowania, będziemy mogli korystać z plików cookie w
związku z korzystaniem przez ciebie z naszej strony. Pliki cookie są małymi plikami
zawierającymi informacje, które często zawierają unikalny numer identyfikacyjny lub wartość,
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które są przechowywane na twardym dysku twojego komputera jak skutek używania przez
ciebie niniejszego oprogramowania tradingowego i korzystania ze strony. Celem tych informacji
jest umożliwienie ci bardziej skutecznego i odpowiedniego korzystania ze strony, wliczając w to
prezentowanie ci stron zgodnych z twoimi preferencjami i potrzebami. Cookies są często
używane na wielu stronach w internecie, a w swojej przeglądarce możesz wybrać, czy i jak
ciasteczka będą wykorzystywane. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych
(np.reklamodawcy) mogą wykorzystywać cookies na naszych stronach. Nie mamy dostępu do
tych cookies, ani nie możemy ich kontrolować.
Cookeis nie zawierają informacji pozwalających cie zidentyfikować. Możesz wyłączyć ciasteczka.
Jednak po wyłączeniu akceptacji cookies możesz nie mieć dostępu do pewnych części tej
strony, w szczególności zabezpieczonych części strony.
Aby uzyskać więcej informacji o cookies I możliwości ich wyłączania, prosimy zapoznać się ze
stroną www.allaboutcookies.org.
Linki Do Stron Trzecich
Nasze strony zawierają link do stron będących własnością stron trzecich. Dostarczamy linki dla
twojej wygody, jednak nie przeglądamy, kontrolujemy, ani nie monitorujemy zasad prywatności
lub innych praktyk na innych stronach,. Nie jesteśmy odpowiedzialni za działanie stron
obsługiwanych przez strony trzecie ani za twoje zaangażowanie z nimi.
Dane Osobowe
Jakiekolwiek dane osobowe zebrane przez Goldenburg Group Limited poprzez stronę bedą
przetworzone zgodnie z Ustawą o Danych Osobowych (Ustawa 138(1)/2001) oraz poprawkami
do niej. Ja, użytkownik tej strony, nieniejszym wyrażam zgodę na to, iż:
(i) Goldenburg Group Limited ma prawo przetwarzania Danych Osobowych w celu
wspierania, promowania oraz podtrzymywania naszych stosunków
(ii) Goldenburg Group Limited nie będzie ujawniał tych Danych Osobowych żadnej stronie
trzeciej, chyba że: (1) Goldenburg Group Limited w części lub w całości przekazał
zgodnie z prawem prawa do przetwarzania dane osobowe innej firmie lub firmom,
(2) takie ujawnienie danych jest wymagane przez prawo lub decyzje sądu, (3)
jestem klientem Firmy zgodnie z Polityką Prywatności (udostepniona na stronie
firmy), która odnosi się tez do mnie.
(iii) Goldenburg Group Limited będzie miał używania danych osobowych, chyba że
udzieliłem wyraźnie innych instrukcji, z wyjątkiem Wrażliwych Danych Osobowych,
aby zdalnie promować swoje produkty i/lub produkty/usługi oferowane przez firmy
partnerskie.
(iv) Jestem świadomy, iż w każdej chwili mogę uaktualnić moje dane lub odmówić zgody na
dalsze przetwarzanie moich Danych Osobowych zgodnie z artykułami 12 i 13
Ustawy nr 138(1)/2001 Republiki Cypru, wliczając w to późniejsze poprawki.
(v) Powyższe będzie miało zastosowanie do aktualnych Klientów Goldenburg Group Limited
oraz do sob starających się o jakiekolwiek usługi, bez względu na to, czy ich
apliakcje zostaną zaakceptowane lub odrzucone. Polityka Prywatności dotyczy
również klientów Goldenburg Group Limited.
Prawo Zarządzające
Korzystanie z tej strony będzie podlegało Ustawom cypryjskim.
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Korzystając ze stron Goldenburg Group Limited oraz wszelkich powiązanych z nimi
stron, niniejszym zgadzam się na warunki opisane powyżej.
Język
Oficjalnym językiem Spółki jest język angielski, w związku z czym Klient powinien zawsze
czytać wszelkie informacje oraz oświadczenia na temat Spółki i jej działalności, które podano
na Stronie internetowej oraz odnosić się do takich właśnie informacji i oświadczeń.
Tłumaczenia lub informacje podane w językach innych niż język angielski są przekazywane
wyłącznie w celach informacyjnych i nie są one wiążące dla Spółki ani nie mają żadnej mocy
prawnej, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnośnie do prawidłowości zawartych
w nich informacji.
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