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§ 1. Definicje
Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w Regulaminie zostaje nadane poniższe znaczenie:
1) Administrator lub Administrator Danych Osobowych - oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania
Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie nie uchybia definicji tego terminu nadanego w RODO;
2) Czasopismo – blog internetowy pt. „FinAi.pl – Prosta droga do kredytu”, znajdujący się pod adresem www.finai.pl/blog.
Za jego pośrednictwem świadczone są usługi informacyjne na rzecz Użytkownika;
3) Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających osobę fizyczną. Niniejsze postanowienie nie uchybia definicji tego terminu nadanego w
RODO;
4) FinAi – FinAi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 525, 00-503 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726724, NIP 7010629909, REGON 365792923,
kapitał zakładowy 3.855.484,00 złotych, wpłacony w całości;
5) Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona zgodnie z RODO przez FinAi, w celu zapewnienia przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony Danych Osobowych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę
na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony Danych Osobowych;
6) Pliki Cookies - dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego korzysta
on z Czasopisma;
7) Profilowanie – forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych
Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji lub
zainteresowań;
8) Regulamin – niniejszy dokument. Regulamin określa Usługę, jej warunki, tryb postępowania reklamacyjnego;
9) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str.
1), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.;
10) Usługa – usługa świadczona przez FinAi na rzecz Użytkownika. Usługą jest usługa informacyjna w ramach
Czasopisma internetowego „FinAi.pl – Prosta droga do kredytu”;
11) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usługi.
§ 2. Postanowienia wstępne
1. Użytkownik korzystający z Czasopisma jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Aby zaprzestać korzystania
z Czasopisma, Użytkownik powinien go opuścić.
2. FinAi i Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa.
3. Kontakt z FinAi jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej – należy wysłać wiadomość na adres kontakt@finai.pl lub pomoc@finai.pl;
b) przesyłki pocztowej przesłanej na adres FinAi.
4. Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie komputera i urządzenia mobilnego lub urządzenia mobilnego, z
dostępem do sieci Internet i włączoną obsługą plików cookies oraz javascript, o następującej minimalnej specyfikacji:
a) komputer PC z systemem co najmniej Windows 7, wyposażony w najnowsze wersje przeglądarek internetowych;
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komputer Apple Mac z systemem co najmniej iOS 8, wyposażony w najnowsze wersje przeglądarek
internetowych;
c) urządzenie mobilne z systemem Android: obsługujące co najmniej system w wersji 5.0, wyposażone w najnowsze
wersje przeglądarek internetowych;
d) urządzenie mobilne z systemem iOS obsługujące co najmniej system w wersji iOS 11, wyposażone w najnowsze
wersje przeglądarek internetowych.
Podane konfiguracje sprzętowe są orientacyjne i powinny być wystarczające do korzystania z Usługi. Ze względu na
różnorodność komputerów i urządzeń mobilnych na rynku nie wszystkie urządzenia spełniające ww. kryteria mogą
umożliwiać korzystanie z Usługi.
Do korzystania z Usługi zalecane jest używanie urządzeń z aktywnymi i aktualnymi programami antywirusowymi i
zaporami sieciowymi, z zaufanych sieci.
FinAi świadczy Usługę bezpłatnie.
FinAi nie świadczy usług doradztwa finansowego i może, ale nie ma obowiązku, udzielać odpowiedź na zapytania
dotyczące finansów.
Użytkownik nie może dostarczać do FinAi treści o charakterze bezprawnym oraz treści obraźliwych, nieprawdziwych,
wprowadzających w błąd ani nie może podejmować działań mających na celu złamanie zabezpieczeń Czasopisma lub
zaburzenie jego działania.
b)

5.
6.
7.
8.

§ 3. Czasopismo internetowe „FinAi.pl – Prosta droga do kredytu”
1. Wydawcą Czasopisma jest FinAi.
2. Czasopismo jest zarejestrowane pod pozycją PR 20153 w księdze rejestrowej czasopism, prowadzonej przez Sąd
Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy.
3. Adresem wydawcy i redakcji Czasopisma jest adres FinAi.
4. Adres wydawcy jest adresem korespondencyjnym redakcji. Kontakt z wydawcą i redakcją można także uzyskać
poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@finai.pl.
5. Na stronach Czasopisma Użytkownik może wypełnić quiz, za pomocą którego, jeśli odpowie na zadane pytania, uzyska
odpowiedź stanowiącą informację na jego temat lub jego zachowania. Quiz ma charakter zabawy, w szczególności nie
stanowi on psychoanalizy charakteru Użytkownika ani nie jest też badaniem medycznym.
6. Użytkownik, który poda swój adres poczty elektronicznej może pobierać eBooki ze strony www.finai.pl.
7. FinAi udziela Użytkownikowi bezpłatnej licencji do artykułów opublikowanych w ramach Czasopisma i eBooków,
obejmującej rozpowszechnianie i kopiowanie w celach niekomercyjnych, na stronach internetowych, pod warunkiem
oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem autora, dopiskiem i aktywnym linkiem kierującym do strony www.finai.pl: „Tekst
pochodzi ze strony internetowej www.finai.pl – Prosta droga do kredytu” oraz poinformowaniem o tym FinAi na adres:
kontakt@finai.pl. Użytkownik nie posiada prawa do wprowadzania zmian w artykułach i eBookach.
8. Artykuły opublikowane w ramach Czasopisma i eBooki zamieszczone na Platformie stanowią poglądy ich autorów i są
ogólnymi wskazówkami. Nie powinny być samodzielną podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Artykuły nie
stanowią formy doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego ani też inwestycyjnego.
9. Informacje, o które oparte są artykuły opublikowane w ramach Czasopisma i eBooki pochodzą z ogólnodostępnych
źródeł. FinAi nie weryfikuje prawdziwości informacji w nich podanych.
§ 4. Prawa autorskie
1. Wszelkie treści opublikowane w Czasopiśmie podlegają prawu autorskiemu, w szczególności w zakresie treści
artykułów, grafik, znaków towarowych.
2. FinAi ani żaden inny właściciel praw autorskich lub znaków towarowych wykorzystywanych w Czasopiśmie nie udziela
na nie licencji ani nie przenosi do nich autorskich praw majątkowych, chyba że w niniejszym Regulaminie wyraźnie
postanowiono inaczej.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest FinAi.
2. Kontakt z FinAi w sprawach związanych z danymi osobowymi jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wysyłając wiadomość na adres kontakt@finai.pl.
3. FinAi powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na
adres: iod@finai.com.
4. Użytkownik nie ma obowiązku podania danych osobowych. W przypadku odmowy podania odpowiednich danych
osobowych, FinAi może nie móc odpowiedzieć w spawie osoby, której dane dotyczą lub nie przesłać mu eBooka.
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FinAi przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
a) ustalenie, dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;
b) dane kontaktowe pozyskane przy kontakcie z FinAi na cel kontaktu z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony Danych Osobowych. Uzyskanie zgody nie jest wymagane do przetwarzania Danych
Osobowych;
c) przesłanie eBooka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ROBO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
d) zbieranie Plików Cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych.
6. FinAi przetwarza dane osobowe przez następujące okresy:
a) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na cel ustalenia, dochodzenia lub obrony w sprawie
roszczeń - do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń;
b) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na cel kontaktu z Użytkownikiem w związku z
nawiązaniem przez nią kontaktu z FinAi – do czasu udzielenia odpowiedzi tej osobie nie dłużej niż trzy
miesiące;
c) na cel wysyłki eBooków, do czasu przesłania eBooka.
7. Osoba, której dane są przetwarzane może żądać od FinAi dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane są przetwarzane może zgłosić cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Odbiorcami danych osobowych mogą być operator chmury, na której znajduje się infrastruktura techniczna FinAi, sądy,
policja, organy administracji, usługodawcy usług pocztowych i IT.
10. Dane osobowe osób, których dane są przetwarzane nie są poddawane Profilowaniu.
11. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z państw trzecich, jedynie wtedy gdy zagwarantują one takie samo
bezpieczeństwo danych osobowych i wykonanie praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane.
5.

§ 6. Pliki cookies
1. Strona Czasopisma zbiera informacje zawarte w Plikach Cookies.
2. Czasopismo wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
a) reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika;
b) analityczne - gromadzą informacje o sposobie korzystania z Czasopisma;
c) funkcjonalne – pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej Czasopisma do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlać zawartość strony internetowej Czasopisma, są
wykorzystywane do wprowadzania ulepszeń Czasopisma oraz na cele bezpieczeństwa.
3. Platforma korzysta z Plików Cookies:
a) charakterze stałym - pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji);
b) charakterze sesyjnym - pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji)
i są stosowane do zapisywania informacji z danej sesji;
c) podmiotów zewnętrznych – na cele reklamowe i statystyczne.
4. Użytkownik może sprzeciwić się używaniu Plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
5. Ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Platformy, a nawet uniemożliwić
korzystanie z Czasopisma.
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§ 7. Reklamacje
1. Użytkownik może składać reklamacje poprzez wiadomość poczty elektronicznej wysłanej na adres:
reklamacje@finai.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika,
opis zastrzeżenia, żądanie.
3. FinAi udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania na podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym adres poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, FinAi przekaże
informację Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją i wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które
muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§ 8. Zastrzeżenia
1. FinAi nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Czasopisma lub niefunkcjonowanie świadczonej Usługi z
przyczyn technicznych, w tym w szczególności spowodowanych awariami sprzętu lub systemu informatycznego, czy
ograniczeniami technicznymi urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika. FinAi zastrzega
sobie prawo do przerw w dostępie do Czasopisma z powodu prowadzonych prac konserwacyjnych, usprawnień,
aktualizacji, usuwania usterek.
2. W Czasopiśmie mogą znajdować się linki do stron internetowych innych podmiotów. Za treść stron, do których
prowadzą linki odpowiadają ich twórcy. FinAi nie ponosi odpowiedzialności za treści tam prezentowane.
3. W Czasopiśmie mogą być wyświetlane reklamy. FinAi nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych reklam.
4. Działanie Czasopisma podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z Czasopisma rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby FinAi.
5. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.finai.pl.
6. FinAi może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których działa Czasopismo;
b) zmiana sposobu interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydania orzeczeń sądów
lub decyzji administracyjnych, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń organów administracji publicznej;
c) zmiana funkcjonalności Czasopisma;
d) zmiana dotycząca zakresu lub funkcjonalności świadczonej Usługi;
e) kwestie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie danych osobowych lub identyfikacji i weryfikacji tożsamości
Użytkownika;
f) konieczność sprostowania oczywistych błędów, omyłek pisarskich i rachunkowych, w tym w celu zapewnienia
jednoznaczności postanowień Regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2019 r.
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