
Właścicielem serwisu https://jaka-pozyczka.pl jest Jacek Gacoń Consulting z siedzibą: 00-825 

Warszawa, ul. Sienna 64, NIP 6642110118, REGON: 385983955 (dalej „właściciel serwisu”). 

1) Serwis jaka-pozyczka.pl umożliwia pozostawianie komentarzy pod każdym wpisem. Serwis 

nie odpowiada za treści komentarzy umieszczanych przez użytkowników, szczególnie za 

wulgaryzmy oraz inne treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Wszystkie 

komentarze mogą być moderowane oraz dowolnie usuwane przez właściciela serwisu 

według jego jego uznania (m.in. komentarze mające na celu reklamy własnych produktów). 

2) Wpisy i rankingi prezentowane w serwisie są subiektywnymi opiniami autora, strona ma 

jedynie charakter informacyjny. To na użytkowniku spoczywa obowiązek zapoznania się z 

regulaminami/zasadami korzystania z poszczególnych produktów. 

3) Właściciel serwisu zastrzega, iż we wpisach, rankingach i wszelkich innych publikacjach 

prezentowanych w serwisie mogą pojawiać się błędy/pomyłki, wobec czego skorzystanie z 

danej oferty musi być świadomą decyzją użytkownika. Niestety w związku z dynamicznymi 

zmianami na rynku usług finansowych, część publikacji może być nieaktualna. Prezentowane 

w serwisie oferty należą do firm zewnętrznych, z którymi właściciel serwisu nie jest w żaden 

sposób związany oraz nie odpowiada za działalność tych firm (między innymi umowy 

pomiędzy tymi firmami a użytkownikami). 

4) Prezentowane w serwisie linki to tak zwane linki afiliacyjne. Przekierowują one do stron firm 

zewnętrznych, na których składa się docelowy wniosek. Rola właściciela serwisu kończy się w 

momencie przejścia na stronę zewnętrzną. Właściciel serwisu nie ma wglądu do danych 

pozostawianych na stronach zewnętrznych dostawców usług (chodzi o dane typu imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i tym podobne). Właściciel serwisu otrzymuje 

prowizje w przypadku przejścia na stronę podmiotu zewnętrznego za pośrednictwem linku 

afiliacyjnego, a następnie złożenia wniosku lub zawarcia umowy z danym podmiotem 

zewnętrznym. 

5) Korzystanie z serwisu jest darmowe, nie wymaga rejestracji, ani zawierania jakiejkolwiek 

umowy.  

6) Chcąc korzystać z serwisu, musisz przyswoić oraz zaakceptować treść regulaminu. 

Informacje przedstawione w tym serwisie są prywatnymi opiniami właściciela serwisu i nie stanowią 
„rekomendacji” inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik 
podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. 

Regulamin wchodzi w życie dnia 16 listopada 2020 roku. 

 


