
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez money.pl 
z dnia 1 stycznia 2016 r. 

 
 

 
rozdział I. definicje 
 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych 

drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez sieć internetową za pośrednictwem Serwisów 

internetowych rozpowszechnionych pod adresami internetowymi http://money.pl, 
http://mymoney.pl, http://iwoman.pl, http://menstream.pl, http://platine.pl, http://bblog.pl, 

http://mystock.pl oraz http://marketmoney.pl, a także w ramach innych Serwisów 

internetowych, o ile zostały w taki sposób oznaczone, zwanych dalej łącznie „Serwisem” lub 

„Serwisami”. 

 

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Wirtualna Polska Media Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 
142742958, kapitał zakładowy 317.957.850 zł - wpłacony w całości. 
 

 

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio: 
 

a) Blog – blog internetowy prowadzony przez Użytkownika w sieci internet, rozpowszechniony 
pod adresem http://bblog.pl lub http://blog.iwoman.pl,  
b) Forum – forum internetowe prowadzone pod adresem http://forum.money.pl, 

http://forum.iwoman.pl, lub http://forum.platine.pl, a także pod innymi adresami, w obrębie 

Serwisów. Forum może być moderowane lub niemoderowane;  
c) Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu 

pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych 

zgromadzonych w Serwisie,  
d) MyStock – społeczność Użytkowników zainteresowanych inwestycjami giełdowymi, rynkami 
kapitałowymi,  
e) eGazety – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie 
bezpłatnych e-gazet oraz innych informacji określonych przez Użytkownika,  
f) Katalog – usługa reklamowa polegająca na utrzymywaniu adresu internetowego określonego 

przez Użytkownika do katalogu stron internetowych prowadzonego pod adresem 

Katalog.Money.pl,  
g ) Poczta Money.pl – usługa poczty elektronicznej pozwalająca Użytkownikowi na 

komunikację z innymi użytkownikami poczty elektronicznej za pośrednictwem stosownych 

protokołów internetowych,  
h) Portfel Inwestycyjny – usługa pozwalająca Użytkownikowi na zdefiniowanie i śledzenie 
zmian związanych z jego inwestycjami w instrumenty finansowe,  
i) Portfel MyMoney.pl – usługa pozwalająca Użytkownikowi na optymalizację budżetu i 
wydatków domowych,  
j) Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika, które Użytkownik może zmieniać, 

uzupełniać lub usuwać,  
k) Post – wypowiedź użytkownika na Forum,  
l) Serwis – Serwis internetowy rozpowszechniony pod jednym z adresów http://money.pl, 

http://mymoney.pl, http://iwoman.pl, http://menstream.pl , http://platine.pl lub innym 

adresem, jeśli serwis został oznaczony jako prowadzony przez Usługodawcę,  
m) Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej 

rejestracji w Serwisie i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez 

konieczności rejestracji,  
n) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie 

lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z 

pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami. 
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rozdział II. warunki ogólne korzystania z usług 
 

3.1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla 
wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie. 
 

3.2. Korzystanie z niektórych Usług nie wymaga rejestracji w Serwisie. Zasady korzystania z 

takich Usług określają odrębne postanowienia. 
 

3.3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia 
opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany przed jej pobraniem. 
 

3.4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników samodzielnie. Usługodawca może 

powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby 

trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy. W takim przypadku 
Usługodawca każdorazowo poinformuje Użytkownika o osobie, adresie oraz innych danych 

osoby trzeciej. 

 

3.5. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy 
pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w 

system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową 

(np. Firefox, Opera, Safari lub podobną). 
 

 

rozdział III. rejestracja w Serwisie, ochrona danych osobowych 
 

4.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w 
Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem 

zbioru danych jest Usługodawca. 

 

4.2. Podczas rejestracji w Serwisach Użytkownik podaje w szczególności następujące dane 

osobowe: 
 

a) imię i nazwisko, 

b) adres poczty elektronicznej, 
c) login (nick),  
d) dodatkowe dane o charakterze demograficznym, wymagane jedynie w przypadku 

korzystania z usługi e-Gazety,  
e) dane niezbędne do wystawienia faktury, w przypadku korzystania z usług płatnych. 
 

4.3. Korzystanie z poszczególnych Usług, w szczególności w zakresie pośrednictwa 
finansowego, może wymagać podania przez Użytkownika danych innego rodzaju. 
 

4.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym 

podanie danych określonych w ust. 4.2 lit. b-c oraz ust. 4.3 może być wymagane do 

prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych 

osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez 

podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w 
organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników, usług w zakresie pośrednictwa 

finansowego oraz podobnych). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych 

Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony. 

 

4.5.  Usługodawca  przetwarza  następujące  dane  eksploatacyjne  technologiczne  dotyczące 
Użytkownika: 
 

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych wskazanych w ust. 

4.2, 



b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 
teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;  
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi 
świadczonej drogą elektroniczną;  
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
 

4.6. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisach może wymagać udzielenia przez 

Użytkownika zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności 
niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego 

rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie 

służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub 

trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w 

każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody 

poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce 

internetowej. 
 

4.7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Użytkowników niezarejestrowanych w 
Serwisie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. 
 

4.8. Prawidłowe korzystanie z niektórych Usług może wymagać udzielenia przez Użytkownika 

zgody na opracowywanie przez Usługodawcę zbieranych lub przechowywanych danych 

osobowych Użytkownika w celu poprawy jakości świadczonych Usług. Użytkownik zawsze 

będzie poinformowany o rodzaju opracowywanych danych, zakresie opracowywania danych 

oraz celu ich opracowywania. 

 

4.9. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz 

przechowywania informacji, o którym mowa w ust. 4.6, określa „Polityka Prywatności”. 
 

 

5.1. W celu zarejestrowania Konta oraz korzystania z Usług świadczonych w Serwisie 

Użytkownik wyraża zgodę na: 
 

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, 

przekazywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie 

niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,  
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i 

usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i 

statystycznych,  
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i 

usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i 

preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia 

jakości usług świadczonych poprzez Serwis,  
d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci 
internet, w sposób określony w odpowiedniej części Serwisu, 
 

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w 

rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz 

poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej 
liczby Użytkowników. 

 

5.3. Świadczenie niektórych usług w Serwisie przez osoby trzecie może wymagać 

udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. O konieczności wyrażenia 
zgody na udostępnienie lub przekazania osobowych Użytkownik będzie każdorazowo 

poinformowany przed ich podaniem. 

 

5.4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty 

elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z 

funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe 



wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych. 
 

 

6.1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik 

powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego dostępnego w internecie na stronie http://konto.Money.pl. Przez 
rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony. 

 

6.2. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania 

Konta. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby. 
 

6.3. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług, 

w szczególności utworzone przez Użytkownika hasło pozwalające na dostęp do Serwisu. Z 
jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać 

danych niezbędnych do korzystania z Konta innym osobom. 
 

6.4. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie 
użytkownika skierowany za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy (adres e-

mail kontakt@firma.money.pl) bądź poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie, z 

zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane 

osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług. 

 

6.5. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu utworów, 

danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź 

postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej. 
 
 

 

7.1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i usunąć Konto po upływie tego okresu, jeśli: 
 

a) sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie jest sprzeczny z 
obowiązującymi normami obyczajowymi,  
b) Użytkownik nawołuje w Serwisie do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, bądź narusza 

prawa osób trzecich,  
c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu 

bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu,  
d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści, lub też jeśli rozpowszechnia reklamy 

w postach. 
 

7.2. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu 

Konta lub czasowym zawieszeniu Konta na okres nie dłuższy niż 30 dni. W tym okresie 
Użytkownik nie może korzystać z Usług wskazanych przez Usługodawcę. Zawieszenie Konta 

następuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania 

podejmowania działań. 

 

7.3. Oświadczenia Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy zawartej z Użytkownikiem i 

likwidacji Konta lub zawieszeniu Konta składane są za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Profilu. 
 

7.4. Z chwilą likwidacji Konta Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz 

Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest 

zwrócić mu niewykorzystaną część należności. 
 
 

 

rozdział IV. odpowiedzialność stron 

http://mymoney.pl/
mailto:konto@money.pl


8.1. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się 
do: 
 

a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych 

osobowych i dobrach osobistych innych osób, 

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,  
c) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 
d) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr 

osobistych innych Użytkowników, 

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej. 
 

8.2. Użytkownik nie może: 
 

a) zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do 

tego nieprzeznaczonych,  
b) zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych, w szczególności 

utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że 

Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,  
c) dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w 

szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, 

wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,  
d) korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego 

nieprzeznaczonych,  
e) zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że Usługodawca 

przewidział taką możliwość,  
f) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady 

netykiety. 
 

 

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W 

szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź 

praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie. 
 

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich 

podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie. 
 

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn 

technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne 
przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały 

możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników. 
 

 

10.1. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni, niewyłącznego 

zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci internet wskazanych utworów dostarczonych przez 

Użytkownika, na każdym z Serwisów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w 

czasie i miejscu przez siebie wskazanym. 

 

10.2. Usługodawca może także korzystać z utworów, o których mowa w ust. 10.1 w celu 

promocji i reklamy Serwisów lub Usług, a także w celach związanych z marketingiem własnym 

Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań utworów. 
 

10.3. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zezwolenie, o którym mowa w ust. 10.1 

poprzez usunięcie utworu z serwera Użytkownika. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie 

jest tożsame z odwołaniem zezwolenia. 
 

 

11.1. Z tytułu udzielonego przez Użytkownika zezwolenia, o którym mowa w ust. 10.1 i 10.2, 

Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy. Użytkownik w nieodwoływalny 



sposób zrzeka się prawa do wynagrodzenia. 
 

11.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z utworów i innych 

danych Użytkownika przez osoby trzecie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i 

dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią. 
 

11.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od 

Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli 

pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 
 

11.4. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez 

Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub 

wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku 

Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź 

usunięcia danych. 
 

 

rozdział V. warunki świadczenia Usług 
 

12.1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług nie wiąże się z koniecznością korzystania przez 

Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać 

korzystania z poszczególnych Usług, według własnego uznania. 
 

12.2. Usługodawca może rozszerzać lub ograniczać zakres świadczonych Usług, a także 

zakończyć świadczenie Usługi. W tym celu Usługodawca zmienia treść Regulaminu i informuje 

o tym Użytkowników w sposób wskazany w ust. 21. W takim przypadku Użytkownik może 

wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

 

12.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w zakresie świadczenia 

poszczególnych Usług z ważnych przyczyn wskazanych w Regulaminie i w sposób wskazany w 

regulaminie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 
 

12.4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia poszczególnych Usług w 

każdym czasie, chyba że odrębne postanowienia umowne zakreślają szczególny okres 

wypowiedzenia. 
 

12.5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne 

regulaminy i opisy świadczenia tych Usług. 
 

 

13.1. Usługa prowadzenia Bloga pozwala Użytkownikowi na rozpowszechnianie w sieci internet 

wpisów dostępnych pod wybranym przez Użytkownika adresem internetowym w domenie 

http://bblog.pl lub http://blog.iwoman.pl, 
 

13.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi prowadzenia 

Bloga, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeśli: 
 

a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia utwory, do których nie 

nabył autorskich prawa majątkowych,  
b) jeśli Blog ma charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski,  
c) jeśli w ciągu 6 miesięcy od założenia Bloga użytkownik rozpowszechni na nim nie więcej niż 

dwa wpisy, bądź jeśli od ostatniego wpisu na Blogu upłynęło więcej niż 12 miesięcy. 
 

13.3. Po upływie okresu wypowiedzenia Usługodawca może, według własnego uznania, bądź 

usunąć Bloga, bądź poprzestać tylko na uniemożliwieniu Użytkownikowi dokonywania 

kolejnych wpisów. Do upływu okresu wypowiedzenia Usługodawca może zawiesić Konto 

Użytkownika w sposób określony w ust. 7.2. 

http://bblog.pl/
http://blog.iwoman.pl/


13.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć każdy rozpowszechniony utwór bądź całego 
Bloga. 
 

13.5. Użytkownik może wprowadzić obostrzenia w komentowaniu wpisów w sposób określony 

w systemie Bloga. 
 

13.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia lub poddania każdego komentarza pod 

wpisem moderacji, w szczególności jeśli treść komentarza narusza dobra osobiste osób 

trzecich. 
 

 

14.1. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez 

Użytkowników. Korzystanie z Usług w zakresie Forum nie wymaga rejestracji Użytkownika, 

chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do 

danego rodzaju Forum. 

 

14.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są 

powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy 

komentowali jego wypowiedzi. 
 

14.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi Forum, z 

zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeśli: 
 

a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia w obrębie komentarzy 

utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,  
b) jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski. 
 

14.4. Do upływu okresu wypowiedzenia Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika w 
sposób określony w ust. 7.2. 
 

14.5. Usługodawca nie sprawdza lub moderuje treści pochodzących od Użytkowników przed ich 

rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu. Usługodawca może oznaczyć dane Forum 

jako moderowane, tj. sprawdzać lub moderować treści pochodzące od Użytkowników. 
 

 

15.1. MyStock jest Usługą integrującą społeczność Użytkowników zainteresowanych 
inwestycjami giełdowymi, rynkami kapitałowymi. 
 

15.2. Korzystanie z usługi MyStock może być uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika 

zgody na przekazywanie jego danych osobowych, w celu przetwarzania w celach 

marketingowych: 
 

a) BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 

pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88,  
b) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, wpisany do 

Rejestru Przedsiębiorców KRS w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy pod numerem KRS 0000003151 
 

15.3. Korzystający z Usługi Użytkownicy mogą wymieniać się opiniami dotyczącymi inwestycji 

giełdowych, rynków kapitałowych oraz podobnymi. Opinia to pogląd Użytkownika dotyczący 

zachowania określonego waloru na rynku, jej pozycji oraz przewidywanej zmiany w 
przyszłości. Opinie nie są rekomendacjami w rozumieniu przepisów prawa. 
 

15.4. Użytkownicy mogą rozpowszechniać w Serwisie MyStock inne poglądy dotyczące zjawisk 

ekonomicznych (News). 
 

15.5. Użytkownik nie może świadczyć usług gospodarczych w zakresie doradztwa 



inwestycyjnego bądź podobnych usług za pośrednictwem MyStock. Jeśli Użytkownik jest osobą 

zawodowo związaną z instytucjami finansowymi, bądź też charakter jego wykształcenia lub 

wykonywany zawód jest w jakikolwiek sposób związany z rynkiem instytucji finansowych, Opinie 

takiego Użytkownika nie mogą być traktowane jako pogląd wyrażony przez ten podmiot. 

 

15.6. Opinie stanowią wyłącznie wyraz poglądów Użytkownika. W szczególności Opinie nie 

stanowią wyrazu poglądów, opinii, oczekiwań bądź zamierzeń inwestycyjnych Usługodawcy, 

analityków Usługodawcy, innych osób powiązanych z Usługodawcą, jak i jakichkolwiek osób 
lub podmiotów organizujących, sponsorujących, wspierających MyStock bądź korzystających z 

usług MyStock. 

 

15.7. Korzystanie z usługi MyStock jest uzależnione od wyrażenia zgody na otrzymywanie od 
Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres 

poczty elektronicznej. 
 

15.8. W odniesieniu do usługi MyStock stosuje się ust. 14.3 i 14.4. 
 

 

16.1. Portfel Inwestycyjny jest usługą pozwalającą Użytkownikowi na symulację inwestycji 

giełdowych w oparciu o rzeczywiste dane z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 

16.2. Wartości walorów wybranych przez Użytkownika w Portfelu inwestycyjnym są na bieżąco 

aktualizowane zgodnie z rzeczywistymi danymi prezentowanymi w portalu finansowym 

Money.pl. 
 

16.3. Usługodawca zobowiązuje się dochować najwyższej staranności w dostarczaniu danych 

niezbędnych do oceny wartości Portfela inwestycyjnego, jednak ze względu na to, że dane 

pochodzą od dostawców będących osobą trzecią, nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprawidłowość danych wywołaną przez dostawcę danych. 
 

16.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez 

Użytkownika pod wpływem danych i symulacji uzyskanych poprzez Portfel Inwestycyjny. 
 

16.5. Użytkownik może rozpowszechnić dane zgromadzone w jego Portfelu inwestycyjnym, jak 

i podjąć decyzję o ukryciu danych w każdym momencie. 
 

 

17.1. e-Gazety to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie 

bezpłatnych e-gazet, newsletterów oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy. 
 

17.2. Korzystanie z usługi e-Gazety wymaga złożenia przez Użytkownika odrębnej aktywacji 

oraz podania dodatkowych danych o charakterze marketingowym. 
 

17.3. Korzystanie z usługi e-Gazety jest uzależnione od wyrażenia zgody na otrzymywanie od 

Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres 

poczty elektronicznej. 
 

17.4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji. 
 

17.5. Likwidacja Konta nie powoduje zaprzestania subskrypcji. 
 
 

 

18.1. Ulubione to usługa pozwalająca Użytkownikowi na łatwe zapisywanie artykułów 

rozpowszechnionych w portalu Money.pl oraz innych Serwisach objętych usługą Ulubione, w 

celu późniejszego zapoznania się z ich treścią. 



18.2. Użytkownik może dowolnie dodawać, usuwać bądź modyfikować artykuły dodane do 
Ulubionych. 
 

18.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do artykułów wyłącznie po zalogowaniu się na Koncie pod 

adresem http://konto.money.pl. 
 

 

19.1. News@Mail to usługa automatyzująca dostęp do wiadomości rozpowszechnionych w 

portalu Money.pl oraz innych Serwisach objętych usługą na podstawie zdefiniowanych przez 

Użytkownika słów kluczowych. 
 

19.2. W zależności od konfiguracji usługi, Usługodawca może kierować do Użytkownika link do 

wiadomości zawierającej słowa kluczowe zdefiniowane przez Użytkownika, w sposób i w czasie 

określonym przez Użytkownika. 
 

19.3. Usługa umożliwia (opcjonalnie) wysyłanie do użytkownika informacji o artykułach 

zgodnych z podanym przez użytkownika wzorcem na jego skrzynkę e-mail. 
 

 

20.1. Katalog to moderowana Usługa reklamowa polegająca na rozpowszechnianiu w katalogu 
stron internetowych Katalog.Money.pl odnośników internetowych do wskazanego przez 

Użytkownika adresu internetowego. 
 

20.2. Przyjmowanie zgłoszeń do oferty Katalog zostało zamknięte. 
 

20.3. Z rozpowszechniania w Katalogu wyłączone są adresy stron, których treść jest niezgodna 

z powszechnie przyjętymi zasadami, a w szczególności (strony niedozwolone): 
 

a) zawiera treści wulgarne, pornograficzne, promujące jakichkolwiek ustrój totalitarny, 

b) służy rozpowszechnianiu plików będących nośnikami utworów chronionych przepisami 

prawa autorskiego, chyba że treść licencji na udostępnienie na to zezwala, 
c) niezgodne z wytycznymi dla webmasterów Google,  
d) strony służące przekierowaniu na inne strony internetowe. 
 

20.4. Użytkownik może dokonać zmiany treści i charakteru strony internetowej, przy czym 
zmiana nie może obejmować stron niedozwolonych w rozumieniu ust. 20.3 regulaminu. 
 

 

21.1. Przez usługi w zakresie pośrednictwa finansowego (http://MyMoney.pl) Usługodawca 

zobowiązuje się do pośredniczenia pomiędzy Użytkownikiem a instytucjami finansowymi (w 
szczególności bankami) w zakresie zawarcia umowy na korzystanie z produktów finansowych, 

a także świadczenia innych usług, jak np. porównywarka produktów finansowych. 
 

21.2. Użytkownik zainteresowany usługami w zakresie pośrednictwa finansowego w 

szczególności może: 
 

a) wskazać zakres usług, jakimi jest zainteresowany, 
b) podać dane osobowe niezbędne do świadczenia usługi,  
c) zakreślić rodzaj instytucji finansowych, których produktami finansowymi jest 
zainteresowany,  
d) wyrazić zgodę na przekazanie lub udostępnienie podanych danych osobowych instytucjom 

finansowym w celu świadczenia usług przez te instytucje, a także na opracowywanie 

zgromadzonych danych osobowych w celu polepszenia jakości świadczonych usług i 

dopasowania ofert. 
 

21.3. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia tytułem świadczenia usług w 

zakresie pośrednictwa finansowego. 
 

21.4. Usługodawca nie  jest uprawniony  do  zawierania umów  lub składania wiążących 

http://login.money.pl/
http://mymoney.pl/


oświadczeń woli bądź też przyjmowania ofert w imieniu Użytkownika. 
 

21.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub sposób wykonania umowy 
zawartej pomiędzy Użytkownikiem a instytucją finansową. 
 

21.6. W celu prawidłowego rozliczenia usług świadczonych przez instytucje finansowe Usługodawca 

może, za zgodą Użytkownika, sprawdzać skuteczność świadczenia usług w zakresie pośrednictwa 

finansowego, także poprzez weryfikację danych Użytkownika w instytucji finansowej. Weryfikacja 

taka następuje z poszanowaniem przepisów o tajemnicy bankowej. 
 
 

 

22.1. Portfel MyMoney.pl jest rodzajem bezpłatnej usługi pozwalającej Użytkownikowi na 
optymalizację i zarządzanie budżetem domowym. 
 

22.2. W szczególności usługa Portfel MyMoney.pl pozwala na: 
 

a) sporządzanie i ocenę bilansu przychodów i wydatków, na podstawie danych wprowadzonych 
przez Użytkownika, 

b) importowanie danych z rachunku bankowego Użytkownika, w postaci pliku CSV,  
c) ustalanie i ocenę realizacji limitów wydatków w poszczególnych, założonych przez 
Użytkownika, kategoriach i okresach,  
d) sporządzanie i ocenę planów oszczędzania, w poszczególnych, założonych przez 
Użytkownika, kategoriach i okresach,  
e) prowadzenie kalendarza, za pomocą którego Użytkownik może ustawiać przypomnienia 

dotyczące istotnych dat. 
 

22.3. Ilekroć korzystanie z usług świadczonych poprzez Portfel MyMoney.pl wymagać będzie 
przetwarzania innego rodzaju danych osobowych, niż podanych przez Użytkownika podczas 

rejestracji w Serwisie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i uzyska stosowną zgodę. 
 

22.4. Usługodawca przekazuje lub udostępnia dane osobowe podane przez Użytkownika 
wyłącznie w celu świadczenia Usług określonych przez Użytkownika oraz wyłącznie podmiotom, 

na podanie lub udostępnienie swoich danych Użytkownik wyraził zgodę. 
 
 

 

23.1. Usługa Poczta Money.pl jest rodzajem bezpłatnej Usługi pozwalającej Użytkownikowi na 

komunikację z innymi użytkownikami poczty elektronicznej za pośrednictwem stosownych 

protokołów internetowych. 
 

23.2. Korzystanie z Usługi obejmuje przesyłanie i odbieranie wiadomości za pośrednictwem 

konta poczty elektronicznej utworzonego w domenie @money.pl od innych użytkowników 

poczty elektronicznej. Usługobiorca nie może korzystać z Usługi w celu rozsyłania 

niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam). 

 

23.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkownika, w 
szczególności: 
 

a) za treści przesyłane i odbierane przez Użytkownika Usługi, 

b) za skutki zastosowania się do treści informacji otrzymanych przez Użytkownika. 
 

23.4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usługi obejmuje następujące warunki 

techniczne: 
 

a) pojemność konta: nieograniczona 

b) maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości: 50MB  
c) z Usługi można korzystać za pomocą systemu pocztowego udostępnionego pod adresem 

https://poczta.money.pl/index.html lub za pośrednictwem oprogramowania obsługującego 



protokół POP3 lub IMAP, 
 

23.5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę w zakresie świadczenia Usługi 
oraz usunąć konto poczty elektronicznej wraz ze zgromadzonymi danymi jeśli: 
 

a) Użytkownik rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków 

korzystania z Usługi, 

b) Użytkownik nie logował się do skrzynki przez okres co najmniej 180 dni. 
 

23.6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na: 
 

a) otrzymywanie na adres Poczty Money.pl informacji handlowych kierowanych przez 
Usługodawcę,  
b) dołączanie do wiadomości przesyłanych przez Użytkownika do innych użytkowników poczty 

elektronicznej informacji handlowych kierowanych przez Usługodawcę,  
c) rozpowszechnianiu w systemie pocztowym reklam, informacji handlowych oraz innych 

informacji kierowanych do Użytkownika. 
 

23.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do, a Użytkownik wyraża zgodę na: 
 

a) okresowe wyłączanie systemu Usługi w celu jego rozbudowy lub konserwacji po 
wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 12 godzin przed planowanym 

wyłączeniem,  
b) sporadyczne, krótkotrwałe przerwy techniczne w dostępie do Usługi, wynikające z 
niezaplanowanych prac w celu usunięcia błędów lub awarii,  
c) kierowania na konto poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem 

Usługi oraz informacji o bieżących działaniach Usługodawcy związanych ze świadczeniem 
Usługi i poszerzaniem jej zakresu. 
 

23.8. Usługodawca informuje, że zaprzestał rejestracji nowych kont poczty elektronicznej. 

Usługi będą świadczone na rzecz Użytkowników, którzy dokonali rejestracji i nie rozwiązali 
umowy. 
 

 

rozdział VI. reklamacje 
 

 

24.1. Każdy z Użytkowników ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem 

świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi 

przez Usługodawcę, a także dotyczącą: 
 

a) sposobu lub jakości świadczenia Usług, 

b) działalności Serwisu, 

c) płatności za świadczone Usługi. 
 

24.2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując 
wiadomość na adres helpdesk@grupawp.pl bądź pocztą, na adres: Wirtualna Polska Media 

Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wskazując równocześnie: 

 

a) dane identyfikacyjne użytkownika, 

b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji, 
c) okoliczności uzasadniające reklamację,  
d) roszczenie Użytkownika 
 

24.3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 
dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia. 
 

24.4. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust.  
24.2., Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres 

mailto:helpdesk@grupawp.pl


poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji. 
 

24.5. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie 

załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 24.4 14-dniowy termin biegnie od 

daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika. 
 

24.6. Jeśli po rozpatrzeniu reklamacji okaże się, że dotyczy ona sposobu świadczenia usług 

przez i polega na nieprawidłowości w działaniu systemu płatności PayU, Usługodawca, 

powiadamia o tym Użytkownika i, po otrzymaniu zgody Użytkownika, przekazuje reklamację 

PayU S.A. 
 

24.7. Jeśli po rozpatrzeniu reklamacji okaże się, że dotyczy ona transakcji dokonanej kartą 

płatniczą i polega na nieprawidłowym użyciu karty płatniczej bądź innych przyczynach 
związanych z zastosowanej karty płatniczej, Usługodawca powiadamia o tym Użytkownika 

wskazując wystawcę karty płatniczej jako podmiot, do którego powinna zostać skierowana 

reklamacja. 

 

24.8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, stosownie do żądania Użytkownika, 

Usługodawca bądź dokonuje zwrotu poniesionej przez Użytkownika opłaty, bądź udziela 

Użytkownikowi rabatu na świadczenie Usługi, bądź rozpoczyna świadczenie reklamowanej 

Usługi w sposób zgodny z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem. 
 
 

 

rozdział VII. przepisy końcowe 
 

25.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w 

szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących 

przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie 

po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników. 

 

25.2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie http://login.money.pl lub przy logowaniu 

Użytkownika na jego Koncie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej 

Użytkownika. 
 

25.3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony 

zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 
 

 

26. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

http://login.money.pl/

