Regulamin
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w szkoleniu Globalny System
Inwestowania. Szkolenie to jest prowadzone przez Piotra Głowackiego, realizowane od strony
technicznej na platformie Infoinwestor.pl. Zaś jego Sprzedażą, marketingiem i obsługą płatności zajmuje
się Firma Eagle Trader LTD zarejestrowana w Anglii - zwolniona z podatku VAT.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.infoinwestor.pl jest Infoinwestor Sp. z o.o. z siedzibą
Krakowie ul. Do Wilgi 22/54 30-419, wpisana do rejestru KRS 0000323608.
3. Właścicielem strony www.globalny-system-inwestowania.pl jest Firma Eagle Trader LTD z siedzibą
Unit 4E, Enterprose Court Farfield Park Rotherham S63 5DB, United Kingdom.
4. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:


Szkolenie – Szkolenie Globalny System Inwestowania



Uczestnik szkolenia – każda osoba, która zdecyduje się na zakup i wzięcie udziału w Szkoleniu jeśli
dokona stosownych opłat za to szkolenie.



Serwis - portal internetowy Infoinwestor.pl,



Umowa - umowa pomiędzy wydawcą serwisu, a Użytkownikiem, którego częścią składową
jest Regulamin, Polityka Prywatności oraz Cennik Usług,



Wydawca - Infoinwestor Sp. z o.o., podmiot zarządzający i prowadzący Serwis,



Administrator - osoba zarządzająca Serwisem oraz kontami użytkowników Serwisu



Moderator - osoba oceniająca jakość komentarzy, dbająca o przestrzegania zasad netykiety
w Serwisie



Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w Serwisie,



Login - indywidualna nazwa użytkownika, dzięki której jest on identyfikowany w Serwisie,



Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu. Proces
autoryzacji (logowania) wymaga podania Loginu i Hasła,



Forum - grupy dyskusyjne, które służą do wymiany informacji i poglądów między osobami
o podobnych zainteresowaniach,



Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie,



Polityka prywatności - zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.

5. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na
dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania stron WWW oraz
wyświetlania treści multimedialnych, akceptującym pliki typu cookies. W celu prawidłowego
przeprowadzenia procesu aktywacji w serwisie wymagany jest także adres poczty elektronicznej.
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§2
Zapisy na szkolenie i korzystanie z serwisu
1. Uczestnikiem szkolenie zostaje każda osoba, która w prawidłowy sposób wypełni formularz zapisu na
szkolenie na stronie http://globalny-system-inwestowania.pl/ oraz dokona stosownych opłat.
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz wyraziła
zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu przeprowadzenia prawidłowego
procesu zakupu szkolenia. Uczestnik godzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
o nowych materiałów marketingowych i szkoleniowych, które pojawiły się w Serwisie.
2. Każdy uczestnik szkolenia, aby z niego skorzystać musi zostać Użytkownikiem serwisu, poprzez
dokonanie rejestracji w serwisie.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. W ramach tego konta jeśli
użytkownik serwisu zostanie uczestnikiem szkolenia otrzyma dostęp do odpowiednich materiałów
edukacyjnych będących częściami składowymi tego szkolenia.
4. Rejestracja i aktywacja Konta w serwisie przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty
elektronicznej. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza. Adres e-mail podany
w serwisie oraz podczas zapisu na szkolenie powinien być taki sam.
5. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności
Serwisu Infoinwestor.pl oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu
przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji. Użytkownik godzi się na otrzymywanie drogą
elektroniczną informacji o nowych opracowaniach rynkowych, które pojawiły się w Serwisie.
6. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu zakupu usług prawdziwych, aktualnych,
pełnych i dokładnych informacji o swojej osobie, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.
7. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie
Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim. Serwis Infoinwestor.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku udostępnienia Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim.
8. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz
działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników.
9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, poprawiania swoich danych, wykonywania innych
praw zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133).
10. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług Serwisu, co skutkuje usunięciem jego
danych z bazy użytkowników serwisu. Podstawą usunięcia danych jest przesłanie Administratorowi
drogą elektroniczną informacji o odpowiedniej treści wskazując swój Login. Adres do korespondencji:
BIURO@INFOINWESTOR.PL
11. Wydawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika oraz rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty abonamentowej, jeśli jego zachowanie lub
głoszone przeze niego poglądy będą niezgodne z Regulaminem, a także w przypadku łamania przez
niego w oczywisty sposób obowiązującego prawa.

§3
Zasady uczestnictwa w szkoleniu
1. Nasze zobowiązania
Udostępnimy ci materiały szkoleniowe, w ramach szkolenia, które zakupiłeś do wglądu w serwisie.
Dołożymy wszelkich starań, aby szkolenie to zorganizowane było z należytą starannością i kompetencją.
Wszelkie produkty dostarczane na mocy niniejszej Umowy będą zadowalającej jakości.
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2. Opłata za udział
Zapisując się na szkolenie zobowiązujesz się zapłacić wszelkie należności wynikające z kosztów wersji
szkolenia jakie wybrałeś.
3. Gwarancja satysfakcji Dla pakietu szkolenia w wersji Standard i Komfort
Uczestnik Szkolenia ma możliwość w ciągu 30 dni od zakupu szkolenia na rezygnację ze szkolenie bez
podania przyczyny. W związku z decyzją o rezygnacji ze szkolenia organizator zastrzega sobie
zatrzymanie części opłaty za szkolenie na poczet poniesionych kosztów. Kwota ta nie może przekroczyć
15% wartości szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzyma zwrot opłaty za szkolenie pomniejszony o koszty
obsługi oraz koszty wynikające z faktu, że przez te 30 dni uczestnik szkolenia uzyskał już dostęp do
części płatnych materiałów. W ramach 30-to dniowej gwarancji satysfakcji uczestnik otrzyma zwrot
kosztów szkolenia pomniejszony odpowiednio o 10% kwoty szkolenia dla Pakietu szkolenia w wersji
Standard i równowartości 1 raty w przypadku szkolenia w wersji Komfort.
Zgłoszenie rezygnacji po upływie 30 dni od daty zakupu nie zobowiązuje organizatora do zwrotu kwoty
zapłaconej za szkolenie.
4. Gwarancja Zwrotu Dla pakietu szkolenia w wersji Gwarancja
Jeśli po upływie 12 miesięcy od startu kursu lub 6 miesięcy od zakończenia kursu, nie będziesz w pełni
przekonany, iż dotrzymaliśmy naszego zobowiązania wobec ciebie, które polega na wspieraniu twoich
działań tradingowych w oparciu o strategie, jakich cię uczymy i będziesz mógł przedstawić dowody na
to, iż realizowałeś te strategie co do joty oraz korzystałeś ze wszelkich form późniejszego wsparcia
(e-mail, rozmowy konferencyjne, konsultacje VIP, webinary, etc.) i poinformujesz nas o tym pisemnie
w ciągu 7 dni od zakończenia okresu 12 miesięcznego, otrzymasz zwrot pieniędzy, na co dajemy 100%
gwarancji. (Będziemy cię jednak prosić o dostarczenie nam kopii twoich operacji tradingowych). Po
upływie tego okresu zwrot pieniędzy nie będzie możliwy, będziemy jednak z tobą nadal pracować, by
poprawić wyniki twoich operacji tradingowych.
5. Niemożność udziału w szkoleniu
Jeśli z jakiegoś powodu uczestnik szkolenie nie będzie mógł brać udziału w spotkaniach online na żywo
nie stanowi to podstawy do reklamacji, ponieważ wszystkie spotkania online zostaną później
udostępnione w formie zapisów Video, na koncie uczestnika szkolenia w serwisie. Pozostałe materiały
szkoleniowe dostępne są przez nieograniczony czas w serwisie i uczestnik szkolenia może korzystać
z nich w dowolnym terminie.
W przypadku niemożności uczestnictwa w wyznaczonych wcześniej konsultacjach osobistych, jeśli
zostanie to zgłoszone z 24h wyprzedzeniem uczestnikowi szkolenie przysługuje możliwość umówienia
się na kolejny termin konsultacji. W przypadku nie zgłoszenia swojej nieobecności na umówionym
spotkaniu zamówiony termin konsultacji przepada.
6. Zmiany w szkoleniu
Jeśli z jakiegokolwiek powodu organizator uzna za konieczne zmianę terminu spotkań online na żywo
lub terminu konsultacji VIP, ma do tego prawo, o ile poinformuje uczestników szkolenia o tym fakcie
w formie pisemnej, lub e-mailowej.
7. Zniżka
Jeśli zapisałeś się na Warsztaty, otrzymałeś dodatkową zniżkę za zakup kompletnego pakietu
Warsztatów i Produktów. Jakiekolwiek zmiany w Warsztatach z twojej strony, spowodują utratę zniżki
za zakup pakietu. Jakiekolwiek produkty dodawane darmowo w pakiecie zostaną wycenione według
regularnego cennika.
8. Gwarancja Produktu
Jeśli jakikolwiek produkt czy materiały szkoleniowe, które otrzyma uczestnik szkolenia w związku z
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udziałem w tym szkoleniu okaże się wadliwy, w miarę dostępności, organizator usunie usterkę w ciągu
10 dni roboczych od poinformowania o wadliwości produktu wraz z pisemną prośbą o jego wymianę.
9. Termin ukończenia
Szkolenie trwa przez 6 miesięcy (180 dni) licząc od dnia pierwszego spotkania online na żywo.
Materiały szkoleniowe, które uczestnik szkolenia otrzymał w ramach tego szkolenia pozostaną dla niego
do wglądu w serwisie na czas nieokreślony, dopóki użytkownik będzie miał w nim złożone konto,
a serwis będzie istniał.
10. Własność intelektualna
Wszelkie materiały edukacyjne oraz inne materiały związane ze szkoleniem, na jaki uczestnik szkolenia
się zapisał, przedstawiane przed, w trakcie i po szkoleniu, chronione są prawami autorskimi oraz innymi
prawami ochrony własności intelektualnej. Prawa autorskie, w przypadku wszelkich tego typu
produktów i materiałów pozostają własnością twórców. Dlatego owe produkty i materiały nie mogą być
nagrywane, wykorzystywane oraz reprodukowane bez wyraźnej, pisemnej zgody właścicieli praw
autorskich.
§4
Forum
1. Dla celów edukacyjnych w ramach szkolenia zostanie założona zamknięta grupa na Forum
www.forum.infoinwestor.pl, do której dostęp będą mieli tylko uczestnicy szkolenia na podstawie hasła
podanego podczas spotkań webinarowych.
2. Dostęp do pozostałej części Forum posiadają wszyscy Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto
i zalogują się do Serwisu.
3. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach
Forum.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych
z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących
przemoc.
5. Moderator ma prawo do usunięcia komentarzy sprzecznych z ideą portalu, działających na jego szkodę,
sprzecznych z normami obyczajowymi, merytorycznie bezprzedmiotowych, wulgarnych, naruszających
dobra osobiste innych użytkowników (netykieta).
6. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów komercyjnych.
7. Użytkownik korzystając z Forum powinien powstrzymać się od podawania danych osobowych,
a zwłaszcza adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, loginów
komunikatorów internetowych, itd.
8. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są wprost zakazane przez regulamin, ale
zostaną przez Serwis uznane za niepożądane i niezgodne, Serwis może zawiadomić użytkownika pocztą
elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań, a jeżeli użytkownik nie
zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
9. Niestosowanie się do zasad opisanych w tym paragrafie może skutkować nadaniem upomnienia,
czasowym ograniczeniem korzystania z portalu, zablokowaniem Konta oraz usunięciem komentarzy
i postów, natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika.
10. Szczegółowe informacje odnośnie praw i obowiązków uczestników Forum określa Regulamin Forum.

§5
Opłaty
1. Szczegółowy opis cen szkolenia znajduje się na stronie: http://globalny-system-inwestowania.pl/
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2. Opłatę za szkolenie wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na
stronie zakupu szkolenia http://globalny-system-inwestowania.pl/
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Transferuj.pl lub Paypal.
4. Możliwe jest wniesienie płatności za szkolenie w 12 ratach zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie
http://globalny-system-inwestowania.pl/. Każdorazowo w przypadku, gdy wpłata kolejnej raty za
szkolenie nie wpłynie zostanie wystawiona faktura ponaglająca z 7 dniowym terminem płatności. Jeśli
wpłata raty dalej nie zostanie uregulowana po upływie ego terminu zablokowany zostanie dostęp do
konta w serwisie Infoinwestor oraz tym samym do wszystkich abonamentów i materiałów
szkoleniowych, aż do czasu uregulowania płatności.
5. Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie
w celu prawidłowego wykonania usługi.
6. Każdy użytkownik ma dostęp do danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
7. Faktury za wykupione usługi będą wysyłane na e-mail podany przy wypełnianiu formularza podczas
zakupu. Na wyraźne życzenie wysyłamy faktury w wersji papierowej za pośrednictwem poczty polskiej.
W tym celu prosimy o przesłanie na mail BIURO@INFOINWESTOR.PL prośby o wysłanie faktury
papierowej.
8. Faktury będą wystawiane przez firmę Eagle Trader LTD z siedzibą Unit 4E, Enterprose Court Farfield
Park Rotherham S63 5DB, United Kingdom – zwolnioną z podatku VAT.

§6
Reklamacje
1. Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Wydawca nie
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią
sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane
przerwami w dostępie do danych i informacji otrzymywanych od dostawców danych i informacji.
3. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu Infoinwestor.pl
z uprzednim powiadomieniem użytkowników (przerwy techniczne) oraz okresowego wyłączenia
systemu Infoinwestor.pl z przyczyn niezależnych bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie
problemu Administratorowi na adres poczty elektronicznej:
BIURO@INFOINWESTOR.PL
5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych
od zgłoszenia reklamacji, jednak Wydawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez
odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona problemów wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania
się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub
bezpośrednio przez Administratora.

§7
Odpowiedzialność
1. Wszystkie opracowania, treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny,
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Zawarte w Serwisie opracowania i treści nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne,
podatkowe czy też jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) z późniejszymi zmianami.
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3. Opracowania i treści zawarte w Serwisie 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).
4. Serwis Infoinwestor.pl nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Serwis
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku
zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.
5. Decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek
z opisywanych na stronach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien indywidualnie, pomijając
informacje publikowane na stronach Serwisu, określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz
straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści
umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Wydawcy Serwisu. Wydawca zastrzega
sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych, wulgarnych,
obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Wydawcę, bez
podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci nowego tekstu Regulaminu wraz
z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie
informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
Zalogowanie dokonane po ogłoszeniu zmiany Regulaminu stanowi bezwarunkową akceptację nowej
treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od
zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.
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