
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Postanowienia ogólne  
1. Właścicielem Serwisu internetowego tuf.pl jest Towarzystwo Usług Finansowych Polska spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (00-193) Warszawie przy ul. Stawki 
3A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000715988, NIP 5252737576, REGON 369382493. 

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. 
3. Właściciel Serwisu stosuje w relacjach z Użytkownikami język polski. 
 

Definicje 
Ilekroć w niniejszym dokumencie zostaną użyte poniższe pojęcia, pisane wielką literą, należy przez nie 
rozumieć: 
a) Dane osobowe, Dane – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej; 
b) Polityka Prywatności – niniejszy dokument; 
c) Serwis internetowy, Serwis – serwis internetowy tuf.pl dostępny pod adresem www.tuf.pl; 
d) Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, za którą działa osoba umocowana do jej reprezentacji; 

e) Właściciel – właściciel Serwisu internetowego tuf.pl tj. Towarzystwo Usług Finansowych Polska spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (00-193) Warszawie przy ul. Stawki 
3A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000715988, NIP 5252737576, REGON 369382493. 

 
Dane osobowe 

Właściciel Serwisu informuje, iż Serwis nie przetwarza Danych osobowych, jak i również nie zbiera informacji 
na temat Użytkowników.  
 

Pliki Cookies 
1. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych Danych osobowych ani innych informacji 

zebranych od Użytkowników. 
2. Serwis internetowy nie zbiera informacji zawartych w plikach cookies. 
3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach 

Serwisu ani śledzenia ich nawigacji.  
 

Odnośniki do innych stron 
1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu tuf.pl. 
2. W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki do innych stron WWW podmiotów trzecich, na których treść 

Właściciel nie ma żadnego wpływu.  
3. Właściciel nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy 

administratorów tych stron internetowych. 
 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy dokument jest dostępny dla każdego Użytkownika w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”. 

Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z aktualną treścią Polityki Prywatności pod adresem: 
https://tuf.pl/polityka-prywatnosci/ 

2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 
modyfikacje do powyższego zapisu. 


