
Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie.

Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

I.
INFORMACJE OGÓLNE

§1.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania i 
funkcjonowania z Portalu CINKCIARZ.PL. 

2. Nazwa Portalu CINKCIARZ.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie 
oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej. 

3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu 
CINKCIARZ.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności 
Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal 
CINKCIARZ.PL. 

4. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z 
treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu 
zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 

II.
DEFINICJE

§2.

1. CINKCIARZ.PL – kapitałowa spółka prawa handlowego CINKCIARZ.PL sp. z o.o. 
w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000364722, prowadząca działalność kantorową w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. - Dz. U. z 
2007 roku nr 155, poz. 1095 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo 
dewizowe (t.j. - Dz. U. z 2002 roku nr 141 poz. 1178 ze zm.), wpisana do rejestru 
działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 
8808/2010. 

2. Portal CINKCIARZ.PL - prowadzony przez XMANIA sp. z o.o. w Zielonej Górze w 
języku polskim serwis transakcji on-line, w ramach którego przeprowadzane są 
transakcje wymiany walut oraz świadczone inne usługi związane z transakcjami, 
utrzymywany przez CINKCIARZ.PL w domenie CINKCIARZ.PL, 

3. Czas pracy Portalu CINKCIARZ.PL – czas od poniedziałku do piątku, od godziny 
od 9.00 do 16.30 

4. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych, w 
którym Portal CINKCIARZ.PL prowadzi działalność na rynku finansowym i 
rozliczenia w walucie bazowej i niebazowej. 

5. Dzień rozliczenia / data waluty - dzień następujący w ciągu dwóch dni roboczych od 
dnia zawarcia transakcji, w którym następuje rozliczenie transakcji. 

6. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez CINKCIARZ.PL pod unikalnym login, 
konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz 
informacje o jego działaniach w ramach Portalu CINKCIARZ.PL; Konto jest 
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dostępne po zarejestrowaniu się na stronie www.CINKCIARZ.PL. 
7. Kurs walutowy - ustalony w dniu zawarcia transakcji kurs wymiany jednostki (lub 

określonej liczby jednostek) waluty bazowej na walutę niebazową na dzień 
rozliczenia. 

8. Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż 
jest przedmiotem transakcji. 

9. Nierezydent - osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby 
prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za 
granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we 
własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, 
przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, oraz obce 
przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce 
przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, 
korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 

10.Potwierdzenie - potwierdzenie natychmiastowej transakcji wymiany walut, 
wygenerowane elektronicznie poprzez Portal CINKCIARZ.PL w formacie pdf, 
potwierdzające wykonanie transakcji wymiany walut przez CINKCIARZ.PL, 

11.Rachunek rozliczeniowy Klienta – Rachunkiem rozliczeniowym Klienta jest 
rachunek w danym Banku wybrany z listy, które obsługuje Portal CINKCIARZ.PL 
(patrz załącznik nr 1 - Lista banków które obsługujemy) wskazany w panelu 
użytkownika, przy czym Użytkownik w celu skorzystania z transakcji wymiany walut 
zobowiązany jest posiadać dwa rachunki bankowe, tj. rachunek złotówkowy i 
rachunek w walucie obcej właściwej do dokonania transakcji. W przypadku kiedy 
Klient nie posiada rachunku bankowego, powinien otworzyć rachunek bankowy w 
jednym z banków wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
niezbędne w celu rozliczenia transakcji. 

12.Rezydent - osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby 
prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, 
posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym 
imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa 
i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, oraz polskie przedstawicielstwa 
dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje 
specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub 
konsularnych, 

13.login i hasło - unikalne dane wprowadzone przez klienta podczas rejestracji w 
Portalu, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, Klient otrzymuje drogą 
mejlową potwierdzenie nadaniu loginu i hasła użytkownika. 

14.Transakcja wymiany walut – transakcja, której przedmiotem jest kupno lub 
sprzedaż kwoty transakcji wyrażonej w walucie bazowej za walutę niebazową 
według kursu walutowego. 

15.Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 
(ułomna osoba prawna), która dokonała rejestracji, w wyniku której utworzone 
zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych 
przez CINKCIARZ.PL i XMANIA w ramach Portalu CINKCIARZ.PL na zasadach 
określonych w Regulaminie 

16.Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa (kurs walutowy) jest wyrażona w 
walucie niebazowej. 

17.Waluta niebazowa – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej 
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liczby jednostek) waluty bazowej. 
18.XMANIA – kapitałowa spółka prawa handlowego XMANIA sp. z o.o. w Zielonej 

Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000291971. 

§3.

1. Za pośrednictwem Portalu, Klient ma możliwość dokonania transakcji wymiany 
walut, a także uzyskiwania bieżących informacji na temat rynku finansowego i 
kapitałowego. 

2. Korzystanie z Portalu CINKCIARZ.PL w zakresie dotyczącym dokonywania 
transakcji wymiany walut jest ograniczone Czasem Pracy Portalu CINKCIARZ.PL. 

3. Korzystanie z Portalu CINKCIARZ.PL jest nieodpłatne, z wyjątkiem zawierania 
umów o dostarczanie informacji o rynku kapitałowym i pieniężnym. 

§4.

1. W celu Rejestracji w Portalu CINKCIARZ.PL należy wypełnić formularz 
rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska lub nazwy osoby 
prawnej bądź ułomnej osoby prawnej, adresu e-mail, numeru telefonu 
kontaktowego, oraz podanie nazwy, pod którą Użytkownik zamierza występować w 
Portalu CINKCIARZ.PL (login) oraz hasła, oraz zaakceptować warunki Regulaminu 
poprzez wybór opcji „Zgadzam się regulaminem”. 

2. W celu rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, a także 
wykonywania przez te podmioty dalszych czynności w ramach Portalu 
CINKCIARZ.PL, osoba umocowana do działania w imieniu tych podmiotów 
powinna podać dodatkowo numer identyfikacji podatkowej NIP. 

3. Podane przez Użytkowników dane osobowe CINKCIARZ.PL zbiera i przetwarza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony 
prywatności zawartą w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

III.
TRANSAKCJE WYMIANY WALUT

§5.

1. Działalność kantorowa CINKCIARZ.PL jest zgodna z ustawą z dnia 27 lipca 2002 
roku Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141 poz. 1178 ze zm.). 

2. Za pośrednictwem Portalu CINKCIARZ.PL, Użytkownik i CINKCIARZ.PL zawierają 
transakcje wymiany walut, w których czasem rozliczenia jest czas od momentu 
przyjęcia transakcji do realizacji przez CINKCIARZ.PL, przy czym CINKCIARZ.PL 
zastrzega sobie prawo do rozliczenia transakcji w terminie do 8 godzin Czasu Pracy 
Portalu CINKCIARZ.PL od chwili zaksięgowania należności Użytkownika na 
rachunku bankowym CINKCIARZ.PL. 

3. Przyjęcie transakcji do realizacji przez CINKCIARZ.PL następuje w chwili zlecenia 
przez Użytkownika transakcji, pod warunkiem zaksięgowania należności 
Użytkownika na rachunku bankowym CINKCIARZ.PL w Czasie Pracy Portalu 
CINKCIARZ.PL. Jeżeli zaksięgowanie należności Użytkownika na rachunku 
bankowym CINKCIARZ.PL nastąpi poza Czasem Pracy Portalu CINKCIARZ.PL, 
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przyjęcie transakcji do realizacji nastąpi: 
1. w tym samym dniu, jeżeli zaksięgowanie należności nastąpi przed godziną 

9.00, 
2. w dniu następnym, jeżeli zaksięgowanie należności nastąpi po godzinie 

16.30. 
4. Zlecając przeprowadzenie transakcji, Użytkownik zobowiązany jest określić w 

odpowiednim formularzu następujące warunki przeprowadzenia transakcji (warunki 
transakcji): 

1. parę walutową waluty bazowej i niebazowej, 
2. kwotę transakcji, 
3. rodzaj transakcji dokonywanej przez Klienta (transakcja kupna, sprzedaży 

lub wymiany), 
4. rachunek bankowy Użytkownika właściwy do dokonania transakcji, tj. 

rachunek w walucie właściwej do wykonania zobowiązania przez 
CINKCIARZ.PL, oraz dane Użytkownika zgodne z danymi zarejestrowanymi 
w banku jako dane posiadacza tego rachunku, a następnie potwierdzić te 
warunki poprzez wybranie Opcji „Realizacja”. Z chwilą wybrania Opcji 
„Realizacja” Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie informacji 
obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu. 

5. Kursem rozliczenia transakcji jest kurs z chwili zlecenia transakcji przez 
Użytkownika, potwierdzonej poprzez wybór opcji „Realizacja”. 

6. Po dokonaniu wyboru opcji „Realizacja” CINKCIARZ.PL wyśle powiadomienie e-
mailem na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy o określonych przez 
Użytkownika warunkach transakcji oraz o kursie transakcji. W chwili wysłania 
wiadomości e-mail transakcja ma status oczekujący na przyjęcie do realizacji. 

7. W przypadku podania danych, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powyżej, niezgodnych 
z danymi zarejestrowanymi w banku jako dane posiadacza rachunku, Użytkownik 
zobowiązany jest zapłacić na rzecz CINKCIARZ.PL karę umowną w wysokości, w 
jakiej bank nałożył z tego tytułu karę na CINKCIARZ.PL. CINKCIARZ.PL zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary. 

§6.

1. Rozliczenie transakcji dokonywane jest w następującym trybie: 
1. Użytkownik zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy CINKCIARZ.PL 

kwotę transakcji nie później niż w dniu zlecenia zawarcia transakcji z 
rachunku bankowego prowadzonego w tym samym banku, w którym 
prowadzony jest rachunek określony przez Użytkownika w warunkach 
transakcji. 

2. CINKCIARZ.PL wpłaca na rachunek rozliczeniowy Użytkownika określony w 
warunkach transakcji kwotę transakcji określoną w warunkach transakcji 
zgodnie z czasem rozliczenia transakcji. 

3. W przypadku kiedy Użytkownik nie dokona wpłaty w terminie określonym w 
pkt 1/ powyżej, będzie to traktowane jako odstąpienie od zlecenia transakcji. 
CINKCIARZ.PL wyśle powiadomienie e-mailem na wskazany przez 
Użytkownika adres e-mailowy o odstąpieniu od przyjęcia transakcji do 
realizacji. CINKCIARZ.PL ma prawo do naliczenia kary umownej w 
wysokości 10% wartości transakcji. 

2. CINKCIARZ.PL nie realizuje rozliczeń transakcji poprzez wypłatę różnicy kursowej 
przy transakcjach tzw. łączonych (dokonanie transakcji kupna i sprzedaży). 
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3. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał przelewu kwoty transakcji na rachunek 
CINKCIARZ.PL w kwocie niższej niż określona w warunkach transakcji, transakcja 
nie będzie zrealizowana, chyba że Użytkownik uzupełni kwotę transakcji zgodnie z 
warunkami transakcji. W przypadku nie uzupełnienia kwoty transakcji, 
CINKCIARZ.PL zwróci otrzymane środki w ciągu dwóch dni roboczych na rachunek 
Użytkownika, z którego dokonany został przelew. 

4. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał przelewu kwoty transakcji na rachunek 
CINKCIARZ.PL w kwocie wyższej niż określona w warunkach transakcji, transakcja 
zostanie zrealizowana do kwoty określonej w warunkach transakcji, natomiast 
pozostała nadpłatę CINKCIARZ.PL zwróci w ciągu dwóch dni roboczych na 
rachunek Użytkownika, z którego dokonany został przelew. 

5. CINKCIARZ.PL ma prawo zamknięcia Konta danego Użytkownika w przypadku 
niedochowania przez Użytkownika warunków transakcji określonych w ust. 1 pkt 1/ 
powyżej. 

§7.

1. Zabezpieczeniem wykonania transakcji jest kwota przelanych środków z rachunku 
Użytkownika na rachunek CINKCIARZ.PL do dyspozycji CINKCIARZ.PL kwoty 
waluty sprzedawanej przez Klienta w dniu uzgodnienia warunków transakcji. 

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rozliczenie transakcji nie obejmuje 
ewentualnych opłat lub prowizji bankowych związanych z dokonaniem przelewów. 
CINKCIARZ.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naliczone opłaty za 
przelewy przez dany Bank. 

3. CINKCIARZ.PL nie ponosi odpowiedzialności na błędnie wysłany przelew przez 
Klienta. Przelewem błędnym jest także przelew dokonany z innego banku niż bank 
wskazany przez Klienta w warunkach transakcji. 

§8.

1. CINKCIARZ.PL ma prawo odstąpić od zrealizowania transakcji w przypadkach: 
1. podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta 

Użytkownika, 
2. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub 

utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu 
CINKCIARZ.PL albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności 
uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub 
przekazywanie takich danych, 

3. stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty 
transmitowanych w Portalu CINKCIARZ.PL, spowodowanych z przyczyn 
niezależnych od CINKCIARZ.PL, np. usterką systemu transakcyjnego, 

4. wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym 
zdarzeniem zewnętrznym, którego CINKCIARZ.PL nie mógł przewidzieć i nie 
miał możliwości zapobieżenia, przy czym za siłę wyższą uważa się również 
awarię elektronicznych systemów bankowych dotyczących banków 
wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz awarię systemu 
serwerowego. 

2. CINKCIARZ.PL ma prawo zamknąć Konto danego Użytkownika w przypadku: 
1. określonym w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, 
2. stwierdzenia, że Użytkownik usiłował bądź dokonał niszczenia, uszkadzania, 

usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych 
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zawartych w Portalu CINKCIARZ.PL albo wystąpienia zakłóceń lub innych 
okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie 
lub przekazywanie takich danych, 

3. podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta 
Użytkownika, 

4. z innych ważnych przyczyn, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
Portalu CINKCIARZ.PL. 

§9.

W przypadku, gdyby:

1. CINKCIARZ.PL przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę przewyższającą 
wartość transakcji, Użytkownik – po otrzymaniu stosownego zawiadomienia drogą 
mejlową od CINKCIARZ.PL - jest zobowiązany zwrócić kwotę nadpłaty najpóźniej 
do końca następnego dnia od daty zakończenia transakcji, 

2. CINKCIARZ.PL przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę niższą niż 
wartość transakcji, CINKCIARZ.PL – po otrzymaniu stosownego zawiadomienia 
drogą mejlową od Użytkownika – jest zobowiązany zapłacić brakującą kwotę 
najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. 

IV.
DOSTARCZANIE INFORMACJI O RYNKU PIENIĘŻNYM I 
KAPITAŁOWYM

§10.

1. Za pośrednictwem Portalu CINKCIARZ.PL, Użytkownik nie będący podmiotem 
profesjonalnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) i XMANIA zawierają 
transakcje dotyczące udostępniania Użytkownikowi bieżących informacji 
pochodzących z serwisów Thomson Reuters (Markets) Europe S.A. Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: Thomson Reuters), dotyczących 
rynku pieniężnego i kapitałowego. 

2. XMANIA pośredniczy w udostępnianiu informacji zawartych w Pakietach i nie 
ponosi odpowiedzialności za treść zawartych w nich danych. 

§11.

1. W celu zawarcia umowy, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia Pakietu, w 
którym zobowiązany jest określić: 

1. rodzaj wybranego Pakietu, 
2. czas trwania umowy – według opcji wyboru wskazanych w formularzu, 
3. zobowiązany jest potwierdzić wybrane warunki poprzez wybranie Opcji „Kup 

pakiet”. 
2. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za wybrany Pakiet w systemie 

bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu Płatności.pl, zintegrowanego 
z Portalem CINKCIARZ.PL. 
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§12.

1. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Użytkownika danych 
zawartych w formularzu poprzez wybranie Opcji „Kup pakiet”. 

2. Przyjęcie umowy do realizacji przez XMANIA następuje w dniu uznania rachunku 
bankowego XMANIA kwotą odpowiadającą cenie danego Pakietu, XMANIA 
umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z wersji próbnej Pakietu informacji, przy 
czym wersja ta jest ograniczona w czasie do siedmiu dni. 

3. Pakiety informacji będą udostępniane Użytkownikowi w ten sposób, że będą 
dostępne w panelu Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w 
Portalu CINKCIARZ.PL. 

4. XMANIA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do danych zawartych 
w Pakiecie, spowodowane przez Użytkownika bądź Thomson Reuters. 

5. W przypadku przerwy w dostępie do danych zawartych w zamówionym Pakiecie z 
przyczyn leżących po stronie XMANIA, Portalu CINKCIARZ.PL lub Thomson 
Reuters, trwającej dłużej niż 2 godziny, Użytkownik w trybie reklamacyjnym, ma 
prawo do upustu cenowego za każdą kolejną, pełną godzinę przerwy w dostępie do 
danych zawartych w zamówionym Pakiecie, w wysokości proporcjonalnej do ceny 
pakietu w przeliczeniu na godziny. 

6. XMANIA ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy i zablokowania 
dostępu Użytkownika do zamówionego Pakietu informacji w przypadku: 

1. gdyby okazało się, że Użytkownik jest podmiotem profesjonalnym, lub 
wykorzystuje dane zawarte w Pakiecie do celów profesjonalnych, 

2. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub 
utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu 
CINKCIARZ.PL albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności 
uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub 
przekazywanie takich danych ze strony tego Użytkownika. 

7. Odstąpienie przez XMANIA od umowy z przyczyn określonych w ust. 6 powyżej, 
obciążą Użytkownika obowiązkiem zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym XMANIA może dochodzić 
odszkodowania przewyższającego karę umowną, w tym w szczególności obciążyć 
Użytkownika karą umowną nałożoną na XMANIA przez Thomson Reuters. 

V.
FAKTURY

§13.

1. CINKCIARZ.PL i XMANIA potwierdzają wykonanie usługi w formie faktury VAT. 
2. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej. 
3. W przypadku braku akceptacji wystawienia i przesłania faktury w formie 

elektronicznej, Użytkownik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na 
piśmie przed dokonaniem transakcji za pośrednictwem portalu CINKCIARZ.PL, i w 
tej sytuacji ponosi zryczałtowane koszty korespondencji doręczenia mu faktury VAT 
w formie pisemnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Kwota ta będzie 
płatna przy odbiorze przesyłki w formie przesyłki za pobraniem. 

7



VI.
REKLAMACJE

§14.

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym 
Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po ujawnieniu podstawy reklamacji, w 
formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu CINKCIARZ.PL za pomocą 
formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login 
Użytkownika określony w Portalu CINKCIARZ.PL oraz opis zgłaszanych 
zastrzeżeń. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed 
rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych 
informacji we wskazanym zakresie. 

4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w 
prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-
mail przypisany do Konta danego Użytkownika. 

§15.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 października 2010 r.

Załącznik nr 1

Wykaz banków

1. BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
2. BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 
3. PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. 
4. BPH S.A. z siedzibą w Krakowie. 
5. mBank S.A. z siedzibą w Łodzi. 
6. Multibank S.A. z siedzibą w Łodzi. 
7. Allianz Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 
8. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą we Katowicach. 
9. Raiffeisen Bank z siedzibą w Warszawie. 
10.Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
11.Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 
12.BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie. 
13.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. 
14.Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie. 
15.Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie. 
16.DnB NORD Polska z siedzibą w Warszawie. 
17.DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 
18.Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
19.HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Krakowie. 
20.INVEST-BANK S.A. z siedzibą w Warszawie. 
21.Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
22.LUKAS Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 
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23.Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku. 
24.Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. 
25.Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. 
26.BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. 
27.Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. 
28.Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. 
29.Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. 
30.Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. 
31.EFG Eurobank Ergasias S.A.z siedzibą w Warszawie 
32.Euro Bank S.A. z siedzibą siedzibą we Wrocławiu 

Załącznik nr 2

Polityka prywatności

1. Portal CINKCIARZ.PL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności 
Użytkowników, i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W 
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa, oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem 
przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym 
stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne 
do prawidłowego prowadzenia serwisu. 

2. Administratorem danych jest CINKCIARZ.PL. 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak 

również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu 
realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez CINKCIARZ.PL oraz XMANIA 
w ramach Portalu CINKCIARZ.PL. 

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych 
wymienionych w § 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia transakcji walutowych 
i umowy o udostępnianie informacji. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 

5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do 
celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do innych czynności 
związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w pkt 4. Dane te mogą służyć 
do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i 
przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do 
przesyłania Użytkownikom informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. 

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom 
wymiaru sprawiedliwości. 

7. Użytkownik ma zapewnioną możliwość przeglądania i modyfikacji danych 
osobowych na zasadach określonych w § 4 Regulaminu. Portal CINKCIARZ.PL 
zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych 
w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z 
obowiązujących przepisów prawa. Portal CINKCIARZ.PL może odmówić usunięcia 
danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności 
lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź 
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia 
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tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
8. Portal CINKCIARZ.PL wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń 

internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. 
Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji 
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
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