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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady nadawania uprawnień do informacji umieszczonych w zamkniętym kanale
komunikacji na Stronie Internetowej Towarzystwa znajdującej się pod adresem internetowym https://tfi.best.com.pl.
2. Niniejszy dokument dotyczy Uczestników Funduszy.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania treści niniejszego Regulaminu przed
rozpoczęciem korzystania z informacji umieszczonych w zamkniętym kanale komunikacji na Stronie Internetowej.
4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Członek Zarządu ds. Operacyjnych Towarzystwa lub Pracownik
wskazany przez Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Słownik pojęć
§2
Poniższym terminom nadaje się następujące brzmienia:
1)

Administrator

-

Członek Zarząds.ds. Operacyjnych lub Pracownik wskazany przez Członka Zarządu
ds. Operacyjnych, który jest odpowiedzialny za czynności techniczne nadawania
uprawnień na Stronie Internetowej;
odpowiednio każdy z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo;

2)

Fundusz/Fundusze

-

3)

Pracownik

-

4)

Regulamin

-

5)

Towarzystwo

-

6)

EKD

-

7)

Uczestnik

-

8)

Użytkownik

-

9)

Login

-

podany przez Uczestnika adres e-mail Użytkownika;

10) Hasło

-

11) Strona
Internetowa

-

ciąg co najmniej ośmiu znaków, w tym liter (wielkich i małych), cyfr i minimum
jednego znaku specjalnego;
strona Internetowa Towarzystwa znajdująca się pod adresem
https://tfi.best.com.pl;

osoba, którą wiąże z Towarzystwem stosunek pracy, zlecenia lub inny stosunek
cywilno–prawny o podobnym charakterze;
niniejszy Regulamin nadawania uprawnień do informacji zawartych na Stronie
Internetowej BEST TFI S.A.
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Gdyni zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273731;
Elektroniczny System Dostępu;
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która posiada co najmniej jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu;
osoba fizyczna, posiadająca zgodę Uczestnika na dostęp do informacji zawartych
na Stronie Internetowej w zamkniętym kanale komunikacji;
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Rozdział II
Zasady nadawania uprawnień
§3
1. Uczestnik wskazuje Użytkowników mających mieć dostęp do informacji umieszczonych w zamkniętym kanale
komunikacji Strony Internetowej poprzez formularz zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub w pisemnym oświadczeniu.
2. Administrator rejestruje wskazanego Użytkownika w systemie poprzez wpisanie do EKD jego nazwy oraz adresu e-mail,
a także zakresu uprawnień.
3. Po utworzeniu konta Użytkownika system EKD wysyła do Użytkownika powiadomienie mailowe wraz z Hasłem.
4. Do logowania do Strony Internetowej wykorzystywany jest Login Użytkownika.
5. Użytkownik wraz z danymi do logowania otrzymuje treść Regulaminu.
6. Pierwsze logowanie do Strony Internetowej oznacza zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jest jednoznaczne z
zawarciem umowy pomiędzy Towarzystwem a Użytkownikiem na korzystanie z informacji zwartych na Stronie
Internetowej.
7. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik musi dokonać zmiany Hasła, jednakże musi ono spełniać wymogi wskazane w
Regulaminie.
8. Administrator dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, w terminie trzech dni roboczych od dnia, w którym
Uczestnik nabywa status Uczestnika Funduszu lub przekazuje pisemne zgłoszenie Użytkowników.
Odzyskiwanie hasła
§4
1. W celu odzyskania hasła Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z opcji przypomnienia Hasła.
2. Opcja, o której mowa w ust. 1, jest dostępna w panelu logowania. Po skorzystaniu z opcji zmiany Hasła Użytkownik
otrzymuje na adres e-mail link aktywacyjny do jego zmiany.
Proces wyrejestrowania Uczestnika
§5
1. Administrator wyrejestrowuje Uczestnika oraz Użytkowników z EKD w przypadku zbycia lub umorzenia przez
Uczestnika wszystkich certyfikatów inwestycyjnych.
2. Administrator wyrejestrowuje Użytkowników z EKD niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Uczestnika.
Zasady bezpieczeństwa
§6
1. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania z informacji umieszczonych w zamkniętym
kanale komunikacji Strony Internetowej oraz ochrony danych Towarzystwo zapewnia, że stosuje środki
zabezpieczające, a Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, których treść
dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi Loginu i Hasła oraz przechowywania
Loginu i Hasła w sposób uniemożliwiający ujawnienie go osobom trzecim oraz nie ujawniania go osobom trzecim.
3. W przypadku wykrycia przez Użytkownika jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa,
Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zidentyfikowanych zdarzaniach Towarzystwo za
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pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tfibest@tfibest.com.pl lub telefonicznie na numery telefonu
Towarzystwa.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7
1. Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania uchwalonego Regulaminu na Stronie Internetowej
Towarzystwa.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z momentem opublikowania na stronie internetowej Towarzystwa zmienionej
wersji uchwalonego Regulaminu.
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