
REGULAMIN 
portalu „Prosta Giełda. Spółki” 
wersja 1.0 z dnia 04 marca 2020 r. 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z 
Portalu, w tym zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i 
Użytkowników. 

§ 2 
Poza pojęciami określonymi w treści innych postanowień, na potrzeby Regulaminu 
przyjmuje się następujące definicje: 

a) Cennik – lista opłat za określone usługi świadczone przez Usługodawcę za 
pośrednictwem Portalu, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b) Cookies - niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w którym 
przechowywane są ustawienia i inne informacje dotyczące korzystania z Portalu. 

c) Crowdfunding - crowdfunding udziałowy, a więc metoda pozyskiwania kapitału, 
polegająca na uruchomieniu przez Spółkę Kampanii Crowdfundingowej, w ramach 
której Inwestorzy uprawnieni są do nabywania za pośrednictwem Portalu udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki realizującej Przedsięwzięcie w zamian 
za wniesienie wkładów pieniężnych na ich pokrycie. 

d) Inwestor – oznacza Użytkownika mającego zamiar nabyć udziały innego 
Użytkownika będącego Spółką, w ramach Kampanii Crowdfundingowej. 

e) Kampania Crowdfundingowa – kampania prowadzona przez Spółkę za 
pośrednictwem Portalu, w ramach której Spółka przedstawia Przedsięwzięcie i 
oferuje Inwestorom nabycie udziałów, za pośrednictwem Portalu, w zamian za 
wniesienie wkładów pieniężnych na ich pokrycie. 

f) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która zawiera daną umowę w 
celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą 
lub zawodową. 

g) Odrębne Umowy – inne, aniżeli Umowa Świadczenia Usług Elektronicznych, 
umowy łączące Usługodawcę z Użytkownikami, w tym w szczególności, lecz nie 
wyłącznie, Umowy Powiernicze, Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Umowy 
Świadczenia Usług. 

h) Podwyższenie Kapitału Zakładowego – podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki w ramach realizacji Kampanii Crowdfundingowej poprzez emisję nowych 
Udziałów. 

i) Polityka Cookies - odrębny od Regulaminu dokument, w ramach którego reguluje 
się wszelkie kwestie związane z polityką Usługodawcy w zakresie plików Cookies. 

j) Polityka Prywatności – odrębny od Regulaminu dokument, w ramach którego 
reguluje się wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz 
prywatności. 

k) Portal – strona internetowa pod adresem spolki.prostagielda.pl, wraz ze wszystkimi 
podstronami. 

l) Profil - indywidualne konto internetowe założone na stronie Portalu przez 
Użytkownika zgodnie z Regulaminem. 

m) Profil Kampanii – odrębny zestaw danych utworzony w ramach Profilu dla danej 
Kampanii Crowdfundingowej.  

n) Przedsięwzięcie – projekt, którego dofinansowanie, w ramach Kampanii 
Crowdfundingowej, pragnie uzyskać Spółka. 



o) Regulamin Crowdfundingu - odrębny od Regulaminu dokument regulujący 
szczegóły świadczenia przez Użytkownika usługi Crowdfundingu. 

p) Rejestracja – utworzenie Profilu przez Użytkownika. 
q) Serwis Płatniczy – instytucja płatnicza, za pośrednictwem której dokonuje się 

płatności na Portalu tj. spółka DotPay sp. z o.o. 
r) Spółka –będąca Użytkownikiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma 

zamiar prowadzić Kampanię Crowdfundingowe na Portalu. 
s) Udziały – udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, które Spółka 

oferuje do nabycia Inwestorom w ramach Kampanii Crowdfundingowej. 
t) Umowa Powiernicza – umowa powiernicza zawarta pomiędzy Usługodawcą a 

Inwestorem. 
u) Umowa Sprzedaży Udziałów – umowa sprzedaży Udziałów zawarta pomiędzy 

Usługodawcą a Inwestorem. 
v) Umowa Świadczenia Usług – umowa świadczenia usług w zakresie 

przeprowadzenia Kampanii Crowdfundingowej zawarta pomiędzy Usługodawcą a 
Spółką. 

w) Umowa Świadczenia Usług Elektronicznych – umowa o świadczenia usług 
elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. 

x) Usługodawca– spółka Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie /adres: ul. Efraima Schroegera 90 lok. B, 01-845 Warszawa/ 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod nr KRS 0000781332, posiadająca nr NIP 1182192559 oraz REGON 
383077879, o kapitale zakładowym 300.000 PLN. 

y) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, osobą prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają 
zdolność prawną, korzystającą z Portalu. 

 
§ 3 

1. Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu, 
Polityki Cookies oraz Polityki Prywatności. W przypadku Rejestracji, z momentem 
wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego, w tym zaakceptowania 
Regulaminu, Polityki Cookies oraz Polityki Prywatności, Użytkownik zawiera z 
Usługodawcą Umowę Świadczenia Usług Elektronicznych. Użytkownik zobowiązany jest 
do zapoznania się z Regulaminem, Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności przed 
dokonaniem Rejestracji. 

2. Usługodawca oświadcza, że działalność Portalu nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 
marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Organizowanie przez 
Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu powyższej ustawy w ramach Portalu 
stanowi naruszenie Regulaminu. 

3. Usługodawca oświadcza, że usługi świadczone w ramach Umowy Świadczenia Usług 
Elektronicznych ani usługi świadczone w ramach Odrębnych Umów nie stanowią usługi 
płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. 

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uzgodnionych indywidualnie, odmiennych 
postanowień Odrębnych Umów. 

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia 
pierwszej czynności na Portalu. 

 
 



§ 4 
1. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem  Portalu, 

koniecznym jest spełnienie poniższych wymogów technicznych: 
a) posiadanie dostępu do stacji komputerowej spełniającej co najmniej następujące 

warunki: 
i. procesor 2 Ghz, 
ii. 4GB RAM (rekomendowane 8GB), 

b) dostępne porty: 80 i 443  
c) posiadanie stałego dostępu do sieci Internet; 
d) posiadanie konta e-mail, 
e) korzystanie z przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlanie dokumentów 

hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz 
obsługującej JavaScript i akceptującej pliki cookies (zalecane: Microsoft Edge, 
Opera, Chrome, Firefox, Safari). 

2. Spełnienie wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w całości obciąża 
Użytkownika. 

3. Instalacja oprogramowania niezbędnego do spełnienia wymagań technicznych, o 
których mowa w ust. 1 powyżej, następuje na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika.  

4. Usługodawca niniejszym informuje, iż z korzystaniem przez Użytkownika z usług 
świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę związane są w szczególności 
następujące, potencjalne zagrożenia: 
a) otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), 
b) możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie 

wyłącznie wirusów komputerowych, 
c) możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji, 
d) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu 

komputerowego, 
e) możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci 

Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika, 
f) naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie 

i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego. 
 

§ 5 
1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 
2. Rejestracja jest warunkiem korzystania przez Użytkownika z pełnego zakresu usług 

świadczonych na Portalu, z wyłączeniem usług wymagających dokonania innych 
dodatkowych czynności, w tym dokonania opłaty lub zawarcia Odrębnej Umowy. 

3. Użytkownik może dokonać Rejestracji we własnym imieniu lub w imieniu podmiotu, do 
którego reprezentacji jest uprawniony. W przypadku dokonywania Rejestracji w imieniu 
innego podmiotu, Użytkownik zobowiązany jest oświadczyć, iż ma umocowanie do 
podejmowania działań na Portalu w imieniu tej osoby trzeciej. W przypadku 
wygaśnięcia takiego umocowanie Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać 
dokonywania czynności za pośrednictwem Portalu w imieniu reprezentowanego 
uprzednio podmiotu i niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Usługodawcę. 

4. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden Profil. Użytkownik może w każdej 
chwili usunąć Profil, o ile co innego nie wynika z indywidualnie uzgodnionych 
postanowień Odrębnej Umowy. 

5. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, że: 
a) ma świadomość istnienia ryzyka inwestycyjnego związanego z korzystaniem z 

usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, 



b) wszelkie podane przez niego dane oraz informacje są zgodne z prawdą i nie 
naruszają praw osób trzecich, 

c) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, opinii, 
dokumentów i innych danych dotyczących Przedsięwzięć, z którymi zapoznał się 
za pośrednictwem Portalu, 

d) zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych i informacji 
podanych przy Rejestracji w przypadku ich zmiany 

e) wyraża zgodę na zawarcie drogą elektroniczną Umowy Świadczenia Usług 
Elektronicznych, 

f) jest świadomy odpowiedzialności za umieszczenie na Portalu danych 
osobowych, dokumentów, materiałów lub wizerunku osób trzecich bez 
odpowiedniego zezwolenia. 
 

§ 6 
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały szczegółowo uregulowane 
w Polityce Prywatności https://spolki.prostagielda.pl/page/privacy-policy . 

 
§ 7 

1. Usługodawca poprzez Portal świadczy na rzecz Użytkowników usługę prezentowania 
Inwestorom Kampanii Crowdfundingowych prowadzonych przez Spółki. Szczegółowa 
regulacja sposobu korzystania z usługi znajduje się w Regulaminie Crowdfundingu 
https://spolki.prostagielda.pl/page/regulations.   

2. Każda Kampania Crowdfundingowa wymaga utworzenia osobnego Profilu Kampanii. 
3. Usługodawca dokonuje weryfikacji Kampanii Crowdfundingowej wyłącznie pod kątem 

spełniania wymagań formalnych odnośnie zamieszczonych informacji i dokumentów. 
Na tej podstawie decyduje, czy dana Kampania Crowdfundingowa zostanie 
udostępniona pozostałym Użytkownikom. Usługodawca nie akceptuje oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za prezentowane przez Spółkę informacje, opinie, plany czy dane 
finansowe jak również nie sprawdza ich pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i 
prawnym oraz nie dokonuje weryfikacji ich poprawności, spójności i zasadności. 
Dopuszczenie Kampanii Crowdfundingowej do publikacji na Portalu nie oznacza zatem, 
że dana Kampania Crowdfundingowej jest poprawna pod powyższymi względami. 

4. Udostępnienie Kampanii Crowdfundingowej na Portalu nie może być interpretowane 
jako rekomendacja ze strony Spółki bądź Usługodawcy w przedmiocie dokonania 
inwestycji w Udziały oferowane w ramach tej Kampanii Crowdfundingowej. 

5. Rejestracja w Portalu jest nieodpłatna. 
6. Wykaz usług świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie jest zamieszczony w Cenniku. 
7. O odpłatności danej usługi, Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany przed 

korzystaniem z tejże usługi.  

 
§ 8 

1. Użytkownik nie może: 
a) korzystać z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz 
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, 

b) zamieszczać, przechowywać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać lub 
przekazywać na lub za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek treści obraźliwych, 
zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane 
jako przestępstwo bądź jako wykroczenie, a także wszelkich treści, których 
zamieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści 



obejmują w szczególności ale nie wyłącznie treści wulgarne, o charakterze 
erotycznym, promujące rasizm, prześladowania na tle etnicznym, kulturowym 
bądź religijnym, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, 
naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub 
stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych, 

c) przesyłać informacji handlowej lub spamu z naruszeniem powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, 

d) ingerować w działalność lub funkcjonowanie Portalu, bezprawnie naruszać 
strukturę baz danych i systemów teleinformatycznych Portalu, m.in. poprzez 
przesyłanie wirusów, 

e) wykorzystywać udostępnionych mu danych identyfikujących innych 
Użytkowników w celach innych niż związane z przeprowadzeniem Kampanii 
Crowdfundingowej, w związku z którą dane te zostały przekazane, lub w związku 
z realizacją Zleceń, zgodnie z postanowieniami Umowy Powierniczej, jeśli 
Użytkownik zawarł taką umowę z Usługodawcą, 

f) naruszać praw własności intelektualnej przysługujących innym Użytkownikom, 
Usługodawcy lub osobom trzecim.  

2. Usługodawca jest uprawniony do moderowania treści zamieszczanych na Portalu przez 
Użytkowników, łącznie z możliwością ich usuwania, gdy mają charakter niezgodny z 
Regulaminem, w szczególności zaś gdy zawierają treści, o których mowa w § 8 pkt 1 
Regulaminu. Oceny charakteru treści dokonuje samodzielnie Usługodawca. 

3. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, wideo, teksty oraz wszelkie inne 
treści publikowane na Portalu zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z 
obowiązującym prawem, a w szczególności że Użytkownik posiada do nich autorskie 
prawa majątkowe oraz swym działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do edytowania zamieszczonych przez siebie plików, 
wideo i innych materiałów oraz danych osobowych poprzez ich poprawianie, 
uzupełnianie lub usuwanie. Niemniej jednak, w oparciu o licencję, której Użytkownik 
udziela akceptując Regulamin, wszelkie materiały mogą być w dalszym ciągu 
udostępniane na Portalu z taką zmianą, że nie zostaną wskazane od kogo pochodzą. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne („Zgłoszenie”) związane ze świadczeniem usług 
przez Usługodawcę należy składać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: 
reklamacje@prostagielda.pl. 

2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego 
Zgłoszenie zostało wysłane. 

 
§ 10 

1. Usługodawca może usunąć Profil ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy 
Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa 
lub Regulaminem lub nie korzysta z Portalu w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Usunięcie Profilu może nastąpić wyłącznie po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu o 
usunięciu Profilu przesłanymi co najmniej 7 oraz 14 dni przed usunięciem Profilu w 
formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu 
rejestracyjnym oraz za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych udostępnionych na 
Profilu. 



2. Usunięcie Profilu przez Użytkownika lub przez Usługodawcę, zgodnie z § 1 powyżej, 
jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych. 

3. Usunięcie Profilu nie oznacza rozwiązania którejkolwiek z wiążących Usługodawcę i 
Użytkownika Odrębnych Umów, które ulegają rozwiązaniu na zasadach w nich 
określonych. 
 

§ 11 
1. Regulamin nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw 

Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, 
a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.  

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi 
przysługuje prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
Świadczenia Usług Elektronicznych zawartej na odległość, bez podania przyczyny tego 
odstąpienia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, niezbędne jest złożenie 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, przy czym korzystanie ze wzoru 
nie jest obowiązkowe. 

4. Kwestię odstąpienia lub wypowiedzenia przez Konsumenta od Odrębnych Umów została 
uregulowana w treści Odrębnych Umów lub Regulaminie Crowdfundingu. 

§ 12 
1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Portal działał nieprzerwanie 

oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, 
przy czym Usługodawca: 

a) nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Portalu niezależnie od 
przyczyn, w tym zwłaszcza zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia 
funkcjonowania Portalu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw 
lub konserwacji, ulepszenia Portalu lub dodawania usług, systemów 
obsługujących Portal oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub 
rozbudowy, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników, 

b) zastrzega sobie prawo bezwarunkowego czasowego zawieszenia lub 
przerwania funkcjonowania Portalu w innych przypadkach niż określone w lit. 
a powyżej, w tym także blokowania dostępu dla wybranych Użytkowników, 
wybranych witryn lub wybranych adresów IP, 

c) zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego zaprzestania funkcjonowania 
Portalu bez podania przyczyny. 

2. Z tytułu czynności Usługodawcy określonych w ustępie poprzednim, Użytkownikowi nie 
będą przysługiwać w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia 
odszkodowawcze. 

3. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za: 
a) sposób korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Portalu i szkody 

wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich, 
b) treści umieszczane przez Użytkowników Portalu w Profilu i szkody wynikłe z 

tego tytułu, 
c) prezentowane przez Spółki informacje, opinie, plany, dane finansowe oraz inne 

informacje pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, prawnym oraz ich 
matematycznej poprawności, spójności, zasadności oraz kompletności, 

d) nieosiągnięcie przez Użytkownika planowanych korzyści z Projektu, 



e) szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich 
poprzez korzystanie z Portalu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw 
osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich, 

f) wszelkie zdarzenia wynikłe wskutek udostępnienia przez Użytkownika danych 
Profilu osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych 
przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika, 

g) utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych umieszczonych przez 
Użytkownika w Portalu, 

h) za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie, w szczególności, gdy 
brak jest możliwości działania Portalu lub nieprawidłowe funkcjonowanie 
wynikają z działania lub zaniechania osób trzecich, działania siły wyższej lub 
innych zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i którym nie był w 
stanie zapobiec. 

4. Usługodawca wraz z członkami organów zarządzających, pracownikami, 
przedstawicielami, pełnomocnikami lub innymi podmiotami współpracującymi nie 
ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody poniesionej na skutek 
decyzji inwestycyjnej podjętej przez Inwestora w oparciu o jakiekolwiek stwierdzenia 
lub ich brak w opisie Przedsięwzięcia lub w innych dokumentach zamieszczonych w 
Portalu. 

 
§ 13 

1. Celem ostrzeżenia przed ryzykiem jest wyjaśnienie skutków inwestowania w tzw. 
startupy tj. Spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. 

2. Każdy Inwestor powinien samodzielnie zweryfikować stan prawny i finansowy Spółki, 
w którą zamierza zainwestować, w tym prawdziwość podanych przez Spółkę informacji. 

3. Przed dokonaniem inwestycji Inwestor powinien wziąć pod uwagę, m.in. że: 
a) Spółka znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, a jej plany i zamierzenia 

przedstawione w opisie Projektu mogą być nietrafione, niewykonalne lub zbyt 
kosztowne, 

b) zapewnienia odnoszące się do rozwoju Spółki i jej planów na przyszłość bazują na 
obecnych intencjach i planach Spółki, formułowanych na dzień publikacji 
Przedsięwzięcia na Portalu. Efekty rzeczywistych działań Spółki, w przyszłości mogą 
różnić się od tych prognozowanych, stąd opieranie się przez Inwestora jedynie na 
zapewnieniach Spółki jest obarczone dużym ryzykiem, 

c) wszelkie dane, opinie, dokumenty znajdujące się w opisie Przedsięwzięcia bądź 
Kampanii Crowdfundingowej są poufne i zostały udostępnione wyłącznie 
Użytkownikom mającym pełny dostęp do Portalu, którzy jednocześnie zgadzają się 
na zachowanie ich w poufności. Żadne z powyższych danych, opinii czy też 
dokumentów nie mogą być kopiowane, publikowane, ujawniane, reprodukowane czy 
dystrybuowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki, jak również nie mogą być 
wykorzystywane w celach innych aniżeli dokonanie inwestycji w Spółki. 

4. Użytkownicy Portalu dokonują samodzielnej i niezależnej decyzji w zakresie oceny 
danych przedstawionych w ramach opisu Przedsięwzięcia i udostępnionych 
dokumentów. 

5. Usługodawca rekomenduje, aby oceny i weryfikacji Spółki dokonać zasięgnąwszy rady 
podmiotów profesjonalnych, w szczególności osoby bądź osób posiadających ważną 
licencję zawodową (np. doradcy inwestycyjnego). 

6. Rozpowszechnianie informacji zawartych w części zawierającej opis Przedsięwzięcia 
bądź Kampanii Crowdfundingowej w innych jurysdykcjach aniżeli Polska może być 



regulowane przepisami prawa właściwymi dla tych jurysdykcji i dlatego osoby, które 
weszły w posiadanie powyższych informacji i rozpowszechniają je poza Polską powinny 
stosować się do tych przepisów. Uchybienie temu obowiązkowi może stanowić 
naruszenie przepisów tamtejszego prawa. 

7. Osoby, które uzyskują dostęp do informacji zawartych w opisie Przedsięwzięcia bądź 
Kampanii Crowdfundingowej niniejszym potwierdzają, że spełniają wymogi regulowane 
przepisami prawa jurysdykcji, której podlegają i jurysdykcji, na obszarze której 
rozpowszechniają powyższe informacje. 

8. Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje zawarte w części zawierającej 
opis Przedsięwzięcia bądź Kampanii Crowdfundingowej i przedstawionych na Portalu 
dokumentach. Spółka oświadcza, że dołożyła należytej staranności, w celu 
zagwarantowania, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
oraz, że żadne inne działania lub zaniechania nie mają wpływu na ważność i poprawność 
zaprezentowanych na Portalu informacji. 

9. Jakiekolwiek informacje na temat Przedsięwzięcia publikowane poza Portalem, np. w 
mediach społecznościowych czy też na stronie internetowej Spółki, nie stanowią części 
opisu Przedsięwzięcia ani Kampanii Crowdfundingowej. Usługodawca ponosi 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści tam prezentowane. 

10. Zarówno Przedsięwzięcie, jak i Kampania Crowdfundingowa są przeznaczone dla 
Użytkowników i zawierają wyłącznie informacje poglądowe pozwalające na dokonanie 
indywidualnej oceny Przedsięwzięcia po kątem decyzji inwestycyjnej. 

 
§ 14 

1. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: 
https://spolki.prostagielda.pl/page/regulations  w sposób umożliwiający jego 
pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w 
szczególności zaś przepisy Ustawy. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 powyżej, poprzedzone będzie informacją 

umieszczoną na Portalu na 14 dni przed zmianą Regulaminu oraz przesłaniem 
wiadomości elektronicznej do Użytkowników na adres e-mail wskazany w formularzu 
rejestracyjnym.  

5. Zmiany w Regulaminie wiążą Użytkownika jeżeli nie usunął Profilu w terminie 14 dni od 
otrzymania wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej.  

6. Wszelkie spory w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem Portalu wynikłe 
pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak 
polubowne rozwiązanie sporu nie było możliwe, rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie ma 
zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulowana jest bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa w tym w sprawach dotyczących sporów z 
Konsumentem. 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 Cennik 
 

Opłata abonamentowa za usługi powiernicze. 
W celu nabywania/ sprzedawania/ udzielania 
instrukcji głosowania na Zgromadzeniach 
Wspólników w Spółkach konieczna jest 
wykupiona usługa powiernicza 
 

5 zł miesięcznie  

Wynagrodzenie za cesję przeniesienia praw i 
obowiązków z umowy Powierniczej 
 

7% wartości przenoszonych praw  
(nie mniej niż 10 zł) 

Opłata za posiadanie konta na platformie 
 

0 zł 

 
 
 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Świadczenia Usług 
Elektronicznych zawartej na odległość 
 
................................................                                              ......................, dn. 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
imię, nazwisko i adres konsumenta 
  

  
Prosta Giełda sp. z o.o. 

Ul. Efraima Schroegera 90 lokal B 
01-845 Warszawa 

nazwa i adres przedsiębiorstwa 
  
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
  
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej 
Świadczenia Usług Elektronicznych w portalu spolki.prostagielda.pl 
  
  
.............................. 
   podpis konsumenta 


