REGULAMIN SERWISU WSPÓLNICY.PL

1.

2.

Postanowienia ogólne
1.1.

Przedmiotem Regulaminu jest określenie szczegółowych zasad korzystania z Serwisu, w tym
trybu zawierania i rozwiązywania z Usługodawcą umów o świadczenie przez Usługodawcę usług
drogą elektroniczną, przebiegu postępowania reklamacyjnego, a także praw i obowiązków
Usługodawcy i Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu oraz usług świadczonych za jego
pośrednictwem.

1.2.

Właścicielem Serwisu, podmiotem świadczącym za pośrednictwem Serwisu usługi drogą
elektroniczną jest Genesis Capital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 221793720.

Definicje
Pojęciom użytym w Regulaminie, pisanym wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:
Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik

osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Serwis

serwis prowadzony
www.wspolnicy.pl.

Usługodawca

Genesis Capital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442753,
NIP 5862280106, REGON 221793720.

Zarejestrowany
Użytkownik

pełnoletni Użytkownik, który w wyniku dokonanej Rejestracji posiada Konto w
Serwisie.

Konto w Serwisie

indywidualny profil utworzony dla Użytkownika w Serwisie w wyniku
rejestracji, w ramach którego przechowywane są dane Zarejestrowanego
Użytkownika.

Usługa Konta

usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika
drogą elektroniczną, opisana szczegółowo w punkcie 4.5 Regulaminu.

Newsletter

wiadomość przesyłana przez Usługodawcę Użytkownikowi, który wyraził zgodę
na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych dotyczących Serwisu
oraz Projektów, o których informacje zostały udostępnione w Serwisie.

Emitent

osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu
właściwe przepisy przyznają zdolność prawną, który zamierza pozyskać kapitał
lub pozyskuje kapitał od osób trzecich w oparciu o Serwis Emitenta.

Serwis Emitenta

serwis internetowy będący wyłączną własnością Emitenta, za pośrednictwem
którego Emitent zamierza pozyskać kapitał od osób trzecich, a także w ramach
którego Emitent udostępnia środki techniczne umożliwiające dokonanie
inwestycji, a także informacje dotyczące działalności emitenta, celów
inwestycyjnych Emitenta, a także wszelkie informacje, których udostępnienia
w związku z Emisją wymagają obowiązujące przepisy prawa.

przez

Usługodawcę,

dostępny

pod

adresem
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3.

Projekt

proces pozyskiwania przez emitenta kapitału od osób trzecich za
pośrednictwem Serwisu Emitenta.

Dane Osobowe

dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 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).

Polityka
Prywatności

dokument udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie określający zasady
przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

Informacje dotyczące Projektów
3.1.

4.

W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z pochodzącymi od
Emitentów informacjami dotyczącymi prowadzonych przez Emitentów Projektów, wyłącznie w
zakresie obejmującym:
(a)

wskazanie nazwy Emitenta;

(b)

informacje na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta, w tym,
stosownie do rodzaju Emitenta, o sprzedawanych produktach lub świadczonych usługach;

(c)

dane historyczne o Emitencie, w tym również informacje o wcześniej przeprowadzonych
przez Emitenta emisjach akcji lub obligacji;

(d)

plany dotyczące rozwoju Emitenta;

(e)

informacje o postępie Projektu –ogólnej kwocie kapitału zbieranego w ramach Projektu,
kwocie kapitału dotychczas pozyskanego, liczbie inwestorów, a także czasie pozostałym
do zakończenia Projektu.

3.2.

W ramach Serwisu nie są prezentowane jakiekolwiek informacje mogące stanowić wystarczającą
podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Dotyczy to odpowiednio treści Newsletterów.
Informacje takie prezentowane są wyłącznie przez Emitenta w ramach Serwisu Emitenta.

3.3.

Po wyborze przez Użytkownika aktywnego pola dotyczącego prezentowanego w Serwisie
Projektu Użytkownik przekierowany zostanie każdorazowo do bezpośrednio Serwisu
właściwego dla tego Projektu Emitenta.

Konto w Serwisie
4.1.

Usługodawca umożliwia Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie.

4.2.

Utworzenie Konta w Serwisie następuje w następstwie wypełnienia przez Użytkownika
formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie, wyrażenia przez Użytkownika zgody na
postanowienia Regulaminu i oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie
przesłania uzupełnionego formularza za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy.

4.3.

Po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego,
Usługodawca prześle na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej link
aktywacyjny. W celu ukończenia procesu rejestracji, Użytkownik powinien dokonać aktywacji
konta poprzez wybór przesłanego przez Usługodawcę linku aktywacyjnego.

4.4.

Usługodawca potwierdzi ukończenie rejestracji Konta w Serwisie, przesyłając Użytkownikowi
wiadomość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Z chwilą przesłania
potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Konta.

4.5.

W ramach Usługi Konta Usługodawca:
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5.

6.

(a)

zapewnia utrzymanie w Serwisie danych Zarejestrowanego Użytkownika, w tym danych
osobowych, podanych w ramach rejestracji oraz w późniejszym terminie, w ramach
uzupełnienia przez Użytkownika jego Konta w Serwisie;

(b)

poprzez przekazanie danych Zarejestrowanego Użytkownika, w tym Danych Osobowych,
Emitentowi, umożliwia uczestnictwo Zarejestrowanego Użytkownika w wybranym przez
niego Projekcie, bez konieczności dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie Emitenta
lub podania przez Zarejestrowanego Użytkownika danych w Serwisie Emitenta;

4.6.

Usługa Konta świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

4.7.

Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od Usługodawcy usunięcia
swojego Konta w Serwisie. Żądanie złożyć w sposób wskazany w punkcie 9 Regulaminu. Złożenie
przez Zarejestrowanego Użytkownika żądania usunięcia Konta w Serwisie jest jednoznaczne z
wypowiedzeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Konta w
trybie natychmiastowym.

4.8.

Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta z
zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, powiadamiając o tym Użytkownika w formie
pisemnej na adres korespondencyjny Zarejestrowanego Użytkownika podany w Serwisie, albo
w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności, w ramach wiadomości przesłanej na
adres poczty elektronicznej Zarejestrowanego Użytkownika wskazany w Serwisie.

Dane osobowe
5.1.

Administratorem Danych Osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Usługodawca.

5.2.

Zasady przetwarzania Danych Osobowych określone zostały w Polityce Prywatności.

Zasady korzystania z Serwisu
6.1.

Serwis oraz Konto w Serwisie mogą być wykorzystywany wyłącznie dla celów zgodnych z ich
przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za wszelkie skutki korzystania z Serwisu lub Konta w Serwisie w sposób
sprzeczny z tym wymogami. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w związku z
korzystaniem z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

6.2.

Wszelkie dane podane przez Użytkownika w Serwisie powinny być aktualne i zgodne ze stanem
rzeczywistym. O nieprawidłowości lub dezaktualizacji podanych w Serwisie danych, w tym
Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę.

6.3.

Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

6.4.

Rejestracja przez Użytkownika Konta w Serwisie może być dokonana przez Użytkownika jedynie
osobiście przez Użytkownika i na jego rzecz. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika
z Konta w Serwisie należącego do innego Zarejestrowanego Użytkownika.

6.5.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania danych umożliwiających zalogowanie do Konta w
Serwisie w ścisłej poufności. Zarejestrowany Użytkownik nie jest również upoważniony do
udostępniania swojego Konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku powzięcia
przez Zarejestrowanego Użytkownika informacji o uzyskaniu przez osoby trzecie dostępu do
danych pozwalających na dostęp do Konta w Serwisie, Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.

6.6.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu wskazanych powyżej Usługodawca
zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem
natychmiastowym.
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7.

8.

9.

6.7.

Usługodawca zastrzega sobie prawo tymczasowego zablokowania dostępu do Konta w Serwisie
w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło naruszenia zabezpieczeń Konta w Serwisie,
w tym uzyskania dostępu do niego przez osobę trzecią.

6.8.

Użytkownik może ponosić koszty transferu danych poprzez sieć Internet związane z
korzystaniem z Serwisu wedle stawki ustalonej przez operatora, z którego usług
telekomunikacyjnych korzysta Użytkownik.

6.9.

Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową
oraz dostęp do sieci Internet. Do rejestracji Konta w Serwisie wymagane jest konto poczty
elektronicznej.

Reklamacje
7.1.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej działania Serwisu.

7.2.

W ramach zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć co najmniej dane
pozwalające na identyfikację Użytkownika, opis stwierdzonej nieprawidłowości, a także swoje
żądanie.

7.3.

Reklamacja może zostać złożona w sposób określony w punkcie 9 Regulaminu.

7.4.

Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony
– w takim przypadku Usługodawca powiadomi o tym Użytkownika przed upływem terminu
udzielenia odpowiedzi na reklamację Użytkownika.

Odstąpienie
8.1.

Użytkownik będący konsumentem lub indywidualnym przedsiębiorcą uprawniony jest do
odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej
umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

8.2.

Użytkownik może złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu w sposób wskazany w
punkcie 9 Regulaminu. Oświadczenie można sporządzić na formularzu odstąpienia załączonym
do Regulaminu.

8.3.

Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wystarczające jest
przesłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem.

Kontakt z Usługodawcą
Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Genesis Capital sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia. Użytkownik może również skontaktować się z
Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach wiadomości przesłanej na adres
kontakt@wspolnicy.pl.

10.

Zmiany Regulaminu
10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku
zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
(a)

w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w
Regulaminie;
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(b)

w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia,
rekomendacji lub innego, wiążącego nas aktu przez organ administracji publicznej,
skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;

(c)

w przypadku zmiany w ofercie Usługodawcy, ze względu na:
(i)

wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie (a) zmiana Regulaminu
dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z
tymi produktami lub usługami, (b) korzystanie z nowych produktów i usług nie
będzie dla Użytkownika obowiązkowe, (c) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało
się dla Użytkownika z kosztami;

(ii)

poprawienie przez Usługodawcę istniejących funkcjonalności lub świadczonych
usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub
polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych
przez Usługodawcę, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie
wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi
funkcjonalnościami lub usługami;

(iii)

zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez
Usługodawcę, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub
udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną (a)
ustaniem umowy pomiędzy Usługodawcą a podmiotem, z którego usług
Usługodawca korzysta świadcząc daną usługę lub udostępniając daną
funkcjonalność lub (b) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej
2%, spowodowanym wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi
systemu informatycznego stosowanego przez Usługodawcę do świadczenia danej
usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub (c) zmianą przepisów prawa
regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez
Usługodawcę, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej
niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu – przy czym zmiana
Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub
zmiany tych funkcjonalności lub usług.

10.2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości
przesłanej pocztą elektroniczną. W informacji o zmianach Usługodawca poinformuje, kiedy
wchodzą one w życie, przy czym termin ten nie będzie w żadnym wypadku krótszy niż 14 dni od
wysłania przez Usługodawcę tej informacji.
10.3. Po otrzymaniu informacji o zmianach, jednakże przed określoną przez Usługodawcę chwilą wejścia w
życie zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Konta –
wówczas Użytkownik nie będzie związany nowym brzmieniem Regulaminu.
11.

Zastrzeżenia
11.1. Informacje o Projektach prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie reklamowy i
promocyjny. Nie mogą być one poczytywane jako rekomendacja inwestycyjna, oferta, czy też
zaproszenie do składania ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny, czy też jakichkolwiek innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
11.2. Treść zawartych w Serwisie informacji i materiałów dotyczących Projektu pochodzi od
właściwego Emitenta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Usługodawca nie
współtworzy ani w żaden sposób nie ingeruje w treść powyższych informacji i materiałów.
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11.3. Usługodawca informuje, że inwestowanie w Projekty, o których informacje udostępniane są w
ramach Serwisu, wiąże się z ryzykiem, w tym ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanego
kapitału, braku płynności aktywów nabytych w ramach inwestycji, czy też rozwodnienia akcji
nabytych w ramach inwestycji. Inwestycje powinny być dokonywane wyłącznie w ramach
zdywersyfikowanego portfela, przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie pozwalające na
właściwą ocenę ryzyka inwestycyjnego.
11.4. Usługodawca nie prowadzi działalności jako firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ani też nie wykonuje, w tym w
ramach działalności Serwisu, czynności stanowiących działalność maklerską w rozumieniu art.
69 i n. tej ustawy ani też nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 roku o usługach płatniczych.
12.

Postanowienia końcowe
12.1. Usługodawca informuje o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution
Platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest
dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
12.2. Umowa zawarta jest w języku polskim.
12.3. Aktualnie obowiązujący regulamin jest zawsze dostępny za pośrednictwem Serwisu skąd
możliwe jest jego pobranie w celu zabezpieczenia treści umowy o umowy zawartej pomiędzy
Użytkownikiem a Usługodawcą.
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WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie
Usługi Konta w serwisie Wspólnicy.pl)

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Konta w Serwisie.

Adresat: Genesis Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, e-mail:
kontakt@wspolnicy.pl.
Data rejestracji Konta w Serwisie:
___ . ___ . ______ roku
Imię i nazwisko Zarejestrowanego Użytkownika:
_______________________________________________________________________________

Adres Zarejestrowanego Użytkownika:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data:
___ . ___ . ______ roku
Podpis Zarejestrowanego Użytkownika:
_______________________________________________________________________________
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