ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Q Securities z siedzibę w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, kod pocztowy 00-061, („Q Securities”), informuje
i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, nie stanowią wiążącej oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilny (Dz.U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz mają
wyłącznie charakter informacyjny. Informacje i dane zawarte w serwisie nie mogą stanowić podstawy do
podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek
instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego. Ryzyko podjęcia decyzji
inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji
zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.
W celu skorzystania z usług i produktów Q Securities, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania
się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i
podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.
Pomimo tego, iż materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym zostały zebrane lub opracowane przez
Q Securities na podstawie wiarygodnych źródeł, Q Securities nie gwarantuje kompletności, poprawności ani
aktualności informacji i notowań w nich zawartych. Informacje zamieszczone w niniejszym serwisie
internetowym, jak i zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego mogą być zmienione bez
uprzedzenia w każdym czasie. Q Securities nie odpowiada za niedokładności, opóźnienia, błędy, braki i przerwy
w transmisji danych, jakie mogłyby pojawić się w trakcie korzystania z serwisu oraz za ewentualne szkody
powstałe w konsekwencji wystąpienia tych czynników. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi
wyłącznie jego użytkownik. Q Securities nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system
informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych
przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a
także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do
niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje
przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru
poufnego.
Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Q
Securities. W takim przypadku Q Securities nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych
serwisów internetowych. Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich. Użytkownik
zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela
znaku.
Strony niniejszego serwisu dostępne są dla użytkowników z całego świata. Q Securities informuje, że korzystanie
z produktów i usług prezentowanych na stronach serwisu może być dla niektórych podmiotów ograniczone lub
zakazane w świetle stosownych przepisów prawa krajowego. Dostęp do stron niniejszego serwisu, dla
podmiotów, których dotyczą wskazane ograniczenia, jest zabroniony.
Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Q Securities i chroniona jest prawem autorskim. Q Securities
posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie,
zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami
prawa.
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