Warunki
Strona internetowa znajdująca się pod adresem gibroker.com („strona internetowa”) stanowi własność i
jest obsługiwana przez HighSky Brokers, a.s. (Spółka”). Strona internetowa oraz jej treść i struktura są
chronione prawami autorskimi i stanowią własność intelektualną.
Strona internetowa może być używana, tj. przeglądana i czytana, wyłącznie dla celów osobistych. Bez
otrzymania wyraźnej zgody Spółki dotyczącej treści strony internetowej lub jej dowolnej części, zakazane
jest rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie, łączenie treści z innymi pracami,
przekazywanie, archiwizowanie, regularne przetwarzanie oraz wykorzystywanie jej treści do tworzenia
baz danych.
Użycie strony internetowej jest ograniczone wyłącznie do celów informacyjnych. Jakakolwiek treść ani
informacje zamieszczone na stronie internetowej w żaden sposób nie stanowią porady prawnej lub
inwestycyjnej, oferty zawarcia umowy, rekomendacji dotyczącej inwestycji lub analizy możliwości
inwestycyjnej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie w sposób naruszający
powyższy cel informacyjny.
Należy pamiętać, że chociaż informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przygotowane z
należytą starannością, to ewentualne niedokładności lub błędy mogą nigdy nie zostać w pełni usunięte, a
informacje nie powinny być w żaden sposób traktowane jako wyczerpujące i kompletne. W dowolnym
momencie Spółka ma prawo zmodyfikować, zmienić, uzupełnić i/lub usunąć dowolną lub całą zawartość
strony internetowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez
dowolną część lub całą zawartość strony internetowej, w wyniku tymczasowej lub trwałej
niedostępności lub innych skutków wynikających z powyższego, bez względu na rzeczywistą osobę lub
przyczyny, które doprowadziły do powyższego.
Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Spółkę wymaga uzyskania ich
uprzedniej zgody lub spełnienia stosownych przepisów oraz musi być zawsze zgodne z danym celem
określonym w ustawie nr 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami. Dane
osobowe zebrane przez Spółkę nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to wymagane dla jej celów
lub dla dalszego przetwarzania.
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