REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO CRYPTOBULL.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI CRYPTOBULL.PL
www.cryptobull.pl
1. Podmiotem administrującym i jednocześnie właścicielem portalu jest firma AT COMM Sp. z o.o.,
ul. Gościnna 11, 05-082 Blizne-Łaszczyńskiego, NIP 1182102289, zwaną dalej Administratorem.

2. Administrator pobiera opłaty okresowe, określone w cenniku tzw. SUBSKRYPCJE poprzez rozliczenie płatności
w PLN (PayU) lub kryptowalucie BITCOIN (InPay) . BITCOIN rozliczany jest po aktualnym kursie i wymieniany na
PLN poprzez operatora InPay.

3. Każda dokonana płatność tj. zakup subskrypcji jest rozliczania na podstawie Faktury VAT, przesyłanej
automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Administrator jest płatnikiem VAT.

4. W sprawach ogólnych należy kontaktować się droga mailową na adres contact@cryptobull.pl
5. Wewnętrzny portal informacyjny prowadzony jest w języku angielskim.
6. W momencie dokonania zakupu subskrypcji Administrator rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia
oraz przekazywania informacji w ramach portalu informacyjnego cryptosignals.pl. Spółka przekazuje również
informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych w ramach swojej marki. Administratorem danych jest
spółka AT COMM, ul. Gościnna 11, 05-082 Blizne-Łaszczyńskiego, NIP 1182102289. W przypadku braku
kontynuacji subskrypcji, dane będą przetwarzane celem przekazywania informacji o nowych promocjach
abonamentowych oraz wydarzeniach organizowanych przez spółkę AT COMM. W każdej chwili można wycofać
zgodę na przetwarzanie danych. W tym celu należy wysłać informację na adres contact@cryptobull.pl

7. W przypadku posiadania aktywnego konta a jednocześnie żądając wycofania zgody przetwarzania danych, konto
zostaje usunięte wraz z danymi. Nie przysługuje wtedy zwrot w przypadku aktywnej subskrypcji.

8. Zgodnie z powyższym rozpoczynając subskrypcję i opłacając abonament Subskrybent wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez AT COMM Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją zamówienia oraz
przekazywaniem w/w informacji.

9. Wszelkie przekazywane informacje na portalu mają charakter czysto informacyjny oparty na obserwacjach
Administratora.

10. Przekazywane informacje nie są poradą inwestycyjna a jedynie subiektywną opinią Administratora.
11. Jakiekolwiek decyzje inwestycyjne wynikające z informacji pozyskanych z cryptobull.pl nie są przez
Administratora popierane ani rekomendowane. Administrator wskazuje, iż inwestowanie na rynku kryptowalut
wiąże się z bardzo dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Administrator nie poleca inwestycji na tak
dynamicznym rynku.

12. Informacje z portalu cryptobull.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie
spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej
wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają
ryzyka inwestycyjnego

13. Zabrania się przekazywania informacji nabytych w płatnym koncie subskrybowanym osobom trzecim oraz innym
podmiotom.

14. Zabrania się przekazywania danych do logowania osobom trzecim. W przypadku wykrycia logowania przez inne
podmioty bądź jednoczesnego logowania na kilku urządzeniach Administrator ma prawo usunąć konto i
zakupioną subskrypcję. Subskrybent w tej sytuacji nie ma prawa do jakiejkolwiek reklamacji i odzyskania
środków.

15. W sprawach nie uregulowanych obowiązuje zastosowanie Kodeksu Cywilnego.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

