REGULAMIN
~ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES~

§ 1. PREAMBUŁA
EXP ASSET JEST SERWISEM O TEMATYCE
INWESTYCYJNO-SZKOLENIOWYM,
KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM
JESTUDOSTĘPNIANIE UŻYTKOWNIKOM
USŁUG Z ZAKRESU TEMATYKI
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ
KRYPTOWALUT

1.1.Cel
Exp Asset to platforma internetowa o tematyce inwestycyjno-szkoleniowej z
zakresu dotyczącego w szczególności rynków kapitałowych i walutowych,
kryptowalut, start-up z branży IT i arbitrażu kryptowalut.
1.2.Exp Asset
Administratorem oraz Usługodawcą Serwisu jest:Exp Asset Ltd, Craven House
40-44 Uxbridge Road, Ealing, Londyn, Wielka Brytania, W5 2B,kapitał zakładowy
250 000,00 £, wpisana do rejestru pod numerem 10743547,w związku z czym
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oświadczenia należy kierowad
wyłącznie do tego podmiotu. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem:
support@exp-asset.com

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
PLAN MARKETINGOWY JEST
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANY Z USŁUGAMI W

SERWISIE. ZAPOZNAJ SIĘ Z NIM
DOKŁADNIE, OKREŚLA ON SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI URUCHOMIENIA DOSTĘPU DO
NICH

2.1. Przedmiot Usług
Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwośd
korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i informacjami udostępnionymi na
stronie, a także ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez
Usługodawcę, przy czym w szczególności Użytkownicy związani są Planem
Marketingowym. Użytkownicy mogą korzystad z usług dostępnych na Koncie
Użytkownika, zgodnie z warunkami określonymi w Planie Marketingowym.
2.2. Zakres świadczonych Usług
Exp Assetto zespół profesjonalnych managerów, traderów i analityków
zajmujących się tematyką rynków kapitałowych, giełd kryptowalutowych,
inwestycji alternatywnych, inwestycji w start-upy IT, a także tematyką
edukacyjną. W ramach SerwisuExp Asset udostępnia możliwośd uzyskiwania
wiedzy w powyższym zakresie, stosownie do dostępnych Usług, w szczególności:
1) Live Trading Room;

2) Trading Idea;
3) Live Webinar;
4) Trading Camp.

UDZIAŁ W ZYSKACH W EXP ASSET
NIE JEST GWARANTOWANY
DZIAŁALNOŚD EXP ASSET JEST
OBARCZONA RYZYKIEM

2.3. Prawo do udziału w zyskach
Użytkownicy mają prawo do udziału w zyskach uzyskiwanych przez Exp Asset
zgodnie z planem marketingowym, opisany w Regulaminie jako Model
Zarobkowy.
2.4. Definicje
Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu
dostęp do Konta;
Login–nazwa Użytkownika, służący jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym
do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Portalu;
Konto Użytkownika– przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnieo w
ramach Serwisu, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz
umożliwiającykorzystanie z usług;
Plan marketingowy – dokument określający warunki dostępu do Usług oraz
korzystania z Modelu Zarobkowego;
Serwis(Platforma)- strona internetowa znajdująca się pod adresem
domenowym http://www.expasset.com, a także pod innymi adresami
internetowymi, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis, stanowiący
platformę internetową będącą jego własnością;
Rejestracja –czynnośd dokonywana w ramach Portalu, polegająca na założeniu
Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu loginu i hasła oraz innych pól
rejestracyjnych;
System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeo
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
telekomunikacyjnej Urządzenia koocowego;
Treści – wszelkie materiały i usługi udostępniane w Serwisie;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolnośd prawną,
prowadząca działalnośd gospodarczą lub zawodową, bądź posiadająca w inny
sposób odpowiednie uprawnienie regulowane przepisami krajowymi, do
uczestnictwa w Serwisie, jeśli takowe jest konieczne w miejscu jego
zamieszkania lub pobytu;
Użytkownik Premium – użytkownik, który wykupił dowolny pakiet określony w
planie marketingowym.

§ 3. REJESTRACJA I UMOWA
CELEM KORZYSTANIA Z USŁUG EXP ASSET
W SPOSÓB ZAROBKOWY USŁUGODAWCA

3.1. Użytkownik
Umowę mogą zawrzed osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki
organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną. Pełnoletnośd określa

WYMAGA PEŁNOLETNOŚCI

prawo danego kraju, z którego pochodzi Użytkownik. Rejestracja jest bezpłatna,
w związku z czym Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.
Osoba niepełnoletnia może zostad Użytkownikiem, w przypadku posiadania
zgody opiekuna prawnego. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości to
Usługodawca może dokonad weryfikacji tego stanu, żądając przedłożenia
odpowiednich dokumentów to potwierdzających.
3.2.Umowa
Dokonując rejestracji w Portalu Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną i potwierdza, że zaznajomił się udostępnionym
Regulaminem, a także w szczególności:
1) Zakresem świadczonych Usług;
2) Planami Marketingowymi;
3) Brakiem konieczności zapraszania nowych członków do Serwisu;
4) Warunkami i sposobem wypłaty środków;
5) Podstawową funkcją Serwisu jaką jest świadczenie usług szkoleniowych;
6) Brakiem gwarancji zysków oraz istnieniem ryzyka opisanego w
Regulaminie.
3.3. Pola rejestracyjne
Rejestracja odbywa się wyłącznie online zgodnie z koniecznością podania
wymaganych informacji, tj. w szczególności:
1) Imię;
2) Nazwisko;
3) E-mail;
4) Hasło;
5) Kraj.
3.4. Procedura rejestracji
Użytkownik jest zobowiązany wypełnid wymagane pola rejestracyjne w
formularzu rejestracyjnym w sposób kompletny i prawidłowy, a następnie
potwierdzid aktywacje linku przesłanego przez Usługodawcę. W razie braku
zakupienia w ciągu 48 godzin od rejestracji jakiejkolwiek usługi o wartości
odpowiadającej co najmniej $50, Usługodawca ma prawo do usunięcia lub
zawieszenia konta Użytkownika. Użytkownik jednakże wobec rejestracji nie jest
w żaden sposób zobowiązany do zakupienia Usługi, jest to jego swobodny
wybór, a odstąpienie od niego nie wiąże się z jakąkolwiek karą. W związku z
procedurą rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
1) Potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu (Warunków
Świadczenia Usług), akceptacji wyrażonych postanowieo oraz wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie drogą
elektroniczną informacji handlowych;
2) Potwierdzenia, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w Exp Asset, w
tym z planem marketingowym, a także akceptuje, że nie ma obowiązku
zapraszania nowych członków, Usługodawca nie gwarantuje zysków oraz
istnieje ryzyko związane z działalnością na rynkach finansowych oraz
kryptowalut.

3.5. Zakooczenie rejestracji
Użytkownik po zakooczonej rejestracji, otrzymuje możliwośd spersonalizowania
konta przez zamieszczenie zdjęcia lub awatara. Powyższa czynnośd nie może byd
sprzeczna z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
Usługodawca w wyniku naruszenia zapisów Regulaminu, złamania prawa lub
naruszenia norm obyczajowych zastrzega sobie pełne prawo do usunięcia
zamieszczonego zdjęcia lub awatara.

UMOWA JEST ZAWIERANA NA CZAS
NIEOKREŚLONY. W KAŻDEJ CHWILI
UŻYTKOWNIK W SPOSÓB NIEODPŁATNY
MOŻE ZAKOOCZYD KORZYSTANIE Z USŁUG

3.6. Czas trwania Umowy
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzied
Umowę poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na adres Usługodawcy.
Użytkownik ma prawo domagania się usunięcia wszelkich jego danych wysyłając
ze swojego Konta na adres email Usługodawcyodpowiedni wniosek, przy czym
Usługodawca może zachowad niezbędne do identyfikacji Użytkownika, na
wypadek wystąpienia roszczeo bądź zapytao uprawnionych organów, a także do
jego rozliczenia. Umowa wygasa najpóźniej z chwilą śmierci Użytkownika, przy
czym prawa do konta mogą byd dziedziczone wobec przeprowadzenia
postępowania spadkowego. Warunkiem wstąpienia w prawa Użytkownika jest
uzyskanie potwierdzenia od Usługodawcy i przedłożenia mu wymaganych w tym
celu dokumentów.
3.7. Wypowiedzenie Umowy
Exp Assetzastrzega sobie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu Umowy
w trybie nadzwyczajnym lub wyłączenia działania w Modelu Zarobkowym, o ile
mają znaczenie dla działalności w Exp Asset, w szczególnościwobec naruszenia
istotnych postanowieo niniejszego Regulaminu, a także:
1) Rozpowszechnianie informacji niekorzystnie wpływających na działalnośd
Spółki (wymaga się wcześniej wezwania Użytkownika do zaprzestania);
2) Rozpowszechnianie informacji niezgodnych z Regulaminem oraz polityką
firmy, w tym w szczególności przez „hejt”;
3) Gdy Użytkownik nie daje należytej rękojmi działania w ramach Exp Asset;
4) Został prawomocnie skazany bądź otwarte zostało wobec niego
postępowanie upadłościowe lub układowe;
5) Określanie, że do osiągnięcia zysku wystarcza zapraszanie kolejnych osób;
6) Pomijanie w prezentacjach o Exp Asset informacji o braku gwarancji zysków
oraz istniejącym ryzyku;
7) Wprowadzanie w inny sposób potencjalnych Użytkowników w błąd co do
celów Exp Asset.

§ 4. KORZYSTANIE Z USŁUG
4.1. Wykorzystanie Exp Asset zgodnie z przeznaczeniem
Każdy Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jej
przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i
obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest

zobowiązany chronid swoje hasła osobiste i loginy przed dostępem osób
trzecich. Podstawowym celem Użytkownika powinno byd korzystanie z usług
polegające na uzyskiwaniu wiedzy (usługi szkoleniowe).

WRAZ Z NABYCIEM PAKIETU
UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE PRAWO DO
UDZIAŁU W ZYSKACH UZALEŻNIONYCH OD
DOCHODÓW EXP ASSET

4.2. Użytkownik Premium
Użytkownik wykupując jeden z pakietów określonych w planie marketingowym,
otrzymuje dostęp do określonych w nim Usług. Wraz z wykupieniem pakietu
Użytkownik nabywa prawo do udziału w zyskach (osiągania korzyści
finansowych) uzależnionych od dochodów Exp Asset. Model Zarobkowy opisany
jest w § 4.
4.3. Zapytania prasowe
Użytkownikowi nie zezwala się na udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe
dotyczące Exp Asset, w tym w szczególności co do jej planu marketingowego
oraz usług. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie przekazywad wszystkie
zapytania prasowe do Usługodawcy bądź uzyskad akceptację na udzielenie
odpowiedzi wraz z proponowaną treścią.
4.4. Prawa do konta i zakaz multikont
Zabrania się Użytkownikowi współdzielenia konta z innymi osobami,
przenoszenia praw do konta, a także wszelkich innych form udostępniania części
lub całości konta. Użytkownik może posiadad wyłącznie jedno konto w Serwisie
(zakaz multikont).

§ 5. MODEL ZAROBKOWY
MODEL ZAROBKOWY EXP ASSET JEST
FUNKCJĄ DODATKOWĄ DO CZĘŚCI
SZKOLENIOWEJ

5.1. Funkcja dodatkowa
Podstawowym celem Serwisu Exp Asset jest umożliwienie Użytkownikom
korzystania z części szkoleniowej, przy czym opracowany model zarobkowy jest
dodatkową funkcją, która sprawia, że Użytkownicy mogą czerpad zyski z
działalności przedsiębiorstwa.
5.2. Plan marketingowy
Plan marketingowyExp Asset, wraz ze wszelkimi zawartymi w niej treściami, jest
integralną częścią niniejszej Umowy. Wskazany dokument zawiera główne
zasady uczestnictwa w Modelu Zarobkowym wraz z przykładami naliczeo.

UŻYTKOWNIK PREMIUM JEST
TRAKTOWANY JAKO PROFESJONALISTA,
POWINIEN POSIADAD STATUS
PRZEDSIĘBIORCY, CHYBA ŻE PRZEPISY
PRAWA W JEGO MIEJSCU ZAMIESZKANIA
TEGO NIE WYMAGAJĄ

5.3. Działalnośd Użytkownika Premium
Użytkownik Premium nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, wykonawcą ani
przedstawicielem handlowym, w związku z czym nie istnieją żadne wytyczne
nakazowedotyczące obowiązki świadczenia Usług celem uzyskania
zarobku.Użytkownik nie podlega żadnym instrukcjom odnośnie rodzaju, miejsca,
nakładu czynności oraz zakresu wykonywania jego działalności, przy czym
odpowiada on samodzielnie we własnym imieniu za przestrzeganie właściwych
ustawowych przepisów, włącznie z przepisami podatkowymi, jak również za
uzyskanie ewentualnego uprawnienia do prowadzenia działalności

gospodarczej, jeśli jest to konieczne w danym systemie prawnym stosownie do
zakresu wykonywanych przez określoną osobę czynności. Usługi świadczone
przez Exp Asset skierowane są, co do zasady, do wszystkich Użytkowników, przy
czymcelem wykorzystania Modelu Zarobkowego Użytkownik powinien posiadad
statusprzedsiębiorcy (B2B), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej lub
zakres prowadzonych czynności nie spełnia przesłanek ustawowych w tym
względzie.Działalnośd realizowana jest na własny rachunek i ryzyko
Użytkownika, a jej podstawę stanowi dobrowolna rejestracja. Użytkownika, poza
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie łączą (co do
zasady) z Exp Asset żadne inne stosunki prawne, w tym w szczególności stosunki
z zakresu prawa pracy czy też innego rodzaju, chyba że wzajemne relacje Stron
ukształtowane zostały w drodze odrębnie zawartych pisemnych umów lub
porozumieo.

UŻYTKOWNIK UZYSKUJE PROWIZJE ZA
OBRÓT WYGENEROWANY PRZEZ JEGO
STRUKTURĘ (DOWNLINE)

NIE MA OBOWIĄZKU WYKUPYWANIA
MATRYC

5.4. Struktura sprzedażowa
Użytkownicy Premium mogą pozyskiwad inne osoby do Exp Asset w celu
dystrybucji towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę. Po utworzeniu i
utrzymaniu struktury zorientowanej na sprzedaż oraz dbanie o zgromadzonych
Użytkowników, Użytkownik Premium otrzymuje uprzednio uzgodnioną prowizję
za obrót wygenerowany przez swoją strukturę (Downline). Użytkownik, który nie
tylko bezpośrednio dystrybuuje towary i usługi, ale również utworzył własny
kanał dystrybucji, zgadza się, że wie, że prowizje i postanowienia dotyczące
premii mają zastosowanie, o ile utrzymuje i rozwija kwalifikacje przedstawione
w Planie marketingowym. Jeżeli danej kwalifikacji nie uzyskano lub nie
opracowano w wyznaczonym terminie, Użytkownik Premium nie będzie
uprawniony do prowizji za wymieniony okres lub będzie uprawniony tylko do
części prowizji związanej z obrotem wygenerowanej przez swoją Strukturę.
Kryteria kwalifikacji zostaną określone w Planie Marketingowym, stanowiącym
nieodłączną częśd niniejszych Warunków.
5.5. Matryce
W ramach budowy struktury sprzedażowej Użytkownik ma możliwośd
wykupienia matryc. Użytkownik otrzymuje bonus w każdej matrycy w tworzonej
organizacji aż do maksymalnego poziomu oraz bonus od każdego
bezpośredniego partnera. Dodatkowo Usługodawca oferuje premie za wykup
matryc w postaci otrzymania mocy obliczeniowej, rozumianej jako udział w
kopalni, wydobywającej kryptowaluty. Wraz z matrycami dostępne są produkty
związane ze platformą edukacyjną. Szczegółowe zasady działania matryc, ich
rodzaje, wartości, czas trwania i korzyści określone są w planie marketingowym
określanym jako Matrix, dostępnym z poziomu Konta Użytkownika.
5.6. Nagrody
Oprócz premii wynikających z planu marketingowego, Użytkownicy mają
możliwośd uzyskania nagród za swoją aktywnośd, w przypadku spełnienia
określonych warunków. Szczegółowe zasady przyznawania nagród, w tym ich
rodzaje określone są w Planie Karier, dostępnym z poziomu Konta Użytkownika.
Celem otrzymania nagrody z jakiegokolwiek pułapu wymaga się weryfikacji

Konta Użytkownika.Użytkownik ma prawo do rezygnacji z nagrody i otrzymania
70% wartości nagrody netto, która zostanie dopisana do jego portfela
rozliczeniowego w ramach Serwisu.

JAKO JEDNOSTKĘ ROZLICZENIOWĄ W EXP
ASSET WYKORZYSTUJE SIĘ 1PV

5.7. Zasady wynagradzania i jednostka rozliczeniowa
Użytkownik posiada strukturę dzielącą się na dwie grupy (lewa i prawa). Do
każdej z grup może zapraszad osoby poprzez bezpośredni link referencyjny.
Prowizje naliczane są z obrotu punktowego i wypłacane w wysokości 10% po
rozliczeniu różnicy między słabszą, a mocniejszą grupą. Prowizje są wypłaca z
tzw. słabszej grupy. Do pobierania prowizji są uprawnione wyłącznie osoby
zakwalifikowane. Do kwalifikacji wymaga się dwóch aktywnych osób, po jednej
w każdej grupie. Jako jednostkę rozliczeniową w strukturze wykorzystuje się
„1pv” jako mający odpowiadad 1$.
5.8. Panel administracyjny
Użytkownik Premium wykupując Pakiet, oprócz dostępu do Usług, otrzymuje w
pełni funkcjonalny i wyposażony Panel Administracyjny, który umożliwia mu
aktualny i obszerny wglądw specyfikację jego Konta, zawierające m.in. Profit
Wallet, Mining Wallet, Wallet, Binary Plan, Total withdrawal oraz Cash Wallet.

POZYSKIWANIE (ZAPRASZANIE) NOWYCH
OSÓB DO EXP ASSET NIE JEST WYMAGANE

5.9. Pozyskiwanie innych Użytkowników
Usługodawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
pozyskiwanie nowych (innych) Użytkowników w ramach Modelu Zarobkowego
nie jest niezbędne ani konieczne do osiągnięcia zarobku. Wszelkie ewentualne
informacje o sposobach osiąganego zarobku uwzględniające korzyści z
zapraszania nowych osób nie mogą byd interpretowane jako forma konieczna do
funkcjonowania w systemie. W szczególności określenia „wszystko co musisz
zrobid to zaproszenie jednej/kolejnej osoby” nie oznacza, że jest to niezbędne w
ramach modelu zarobkowego Exp Asset. Użytkownikowi, który skuteczne
zaprosił (pozyskał) nowego użytkownika, uzyskuje tego użytkownika do własnej
struktury, wedle wybranej grupy.
5.10. Rotator
W przypadku, gdy osoba rejestruje się bezpośrednio przez Stronę, z
pominięciem jakiegokolwiek zaproszenia do Exp Asset, system (rotator)
działający w ramach przedsiębiorstwa w sposób losowy przydziela go do jednej
ze struktur Użytkownika. Raz dokonany przydział nie może byd zmieniony w
sposób manualny. Osoba przydzielona nie posiada w systemie wiadomości do
jakiej struktury została dodana.

KAŻDY MA OBOWIĄZEK INFORMOWAD O
BRAKU GWARANCJI ZYSKU I ISTNIEJĄCYM
RYZYKU

UŻYTKOWNICY MOGĄ MIĘDZY SOBĄ
KONKUROWAD, JEDNAK ZABRONIONE JEST
PRZEJMOWANIE OSÓB, JEŚLI TAKOWA MA
WYKUPIONY CO NAJMNIEJ 3CI PAKIET
PREMIUM

UŻYTKOWNICY DZIAŁAJĄ W SPOSÓB
NIEZALEŻNY

5.11. Zasada rzetelności
Użytkownik jak i Użytkownik Premium funkcjonujący w ramach modelu
zarobkowego Exp Asset przyjmuje do wiadomości i zobowiązany jest:
1) Informowad o usługach szkoleniowych przedsiębiorstwa oraz modelu
zarobkowym w sposób należyty, uwzględniający w szczególności specyfikę
rynku kryptowalut i jego dynamikę w kontekście zmian;
2) Informowad o braku gwarancji zysku oraz istniejącym ryzyku;
3) Informowad o braku konieczności zapraszania nowych osób;
4) W stosunkach z innymi ludźmi, kierowad się zasadami uczciwości i
należytego traktowania;
5) Nie stosowad wprowadzających w błąd, kłamliwych, nieuczciwych praktyk
lub sprzedaży.
5.12. Zasada konkurencji
Użytkownicy mogą między sobą wzajemnie rywalizowad poprzez
przechwytywanie osób uczestniczących w Exp Asset (oraz tych, którzy mogą lub
mają zamiar rejestracji). Zastrzega się jednocześnie, że w przypadku, gdy
Użytkownik chce zmienid osobę, która ją zaprosiła (założyd nowe konto), to
Konto dotychczasowe musi zostad usunięte. W tym celu taka osoba musi
najpierw skierowad do Usługodawcy wniosek (zgłoszenie) o usunięcie Konta. W
razie naruszenia tego zobowiązania Usługodawca może:
1) Usunąd lub zawiesid czasowo konto nakłaniającego oraz nakłonionego;
2) Nałożyd kary na ww. osoby do wysokości dotychczas zgromadzonych
środków.
5.13. Wykorzystywanie znaku Exp Asset
Użytkownikowi przysługuje prawo używania oznaczenia firmy (nazwa) oraz logo
(znaku firmowego) oraz materiałów promocyjnych, w tym zwłaszcza planu
marketingowego, dostępnych na koncie użytkownika, na zasadach określonych
przez Usługodawcę. Wykorzystanie znaku Exp Asset jest możliwe na podstawie
zasad określonych w Serwisie, przy uwzględnieniu poniższych postanowieo:
1) Jeśli Użytkownik reklamuje, publikuje lub w inny sposób wykorzystuje
znak Exp Asset, zobowiązany jest do dodania oznaczenia „Niezależny
Partner Exp Asset”;
2) Jeśli Użytkownik stworzył stronę, która dotyczy wyłącznie partnerstwa w
Exp Asset, bądź jest to jednym z kilku opisanych programów, oznaczenie
„Niezależny Partner Exp Asset” musi znajdowad się na stronie głównej;
3) Jeśli Użytkownik wykorzystał w domenie oznaczenie (słowne) Exp Asset,
Usługodawca może żądad przeniesienia praw do domeny, bądź zmiany
treści lub struktury w stronie internetowej;
Użytkownik nie może w kontaktach handlowych oraz w kontaktach z innymi
użytkownikami sprawiad wrażenia, że działa na zlecenie lub w imieniu Exp
Asset.W stosunkach zewnętrznych Użytkownicy Premium nie mogą używad
tytułu „Lider”, „Menadżer”, „Dyrektor” lub innych podobnych, chyba że
Usługodawca wyrazi na to zgodę i nada taki tytuł. W przypadku naruszenia
wskazanego postanowienia Usługodawca może upomnied Użytkownika, w tym
zastosowad właściwe sankcje, z zawieszeniem/usunięciem Konta włącznie. Jeśli

są dodatkowe regulaminy/wytyczne/instrukcje obowiązujące Użytkowników
Premium to stosuje się je odpowiednio. Takie zalecenia mogą obejmowad
pojedynczych Użytkowników jak i określone grupy.
5.14. Inne programy
Użytkownicy mają prawo do uczestniczenia w innych programach zarobkowych,
jednakże jeśli są to usługi podobne do działalności Exp Asset, to zabronione jest:
1) Oferowanie uczestnictwa w nich osobom, które są Użytkownikami Exp Asset;
2) Łączenia prezentacji Exp Asset z innymi prezentacjami w ramach jednego
materiału (bądź następującego jeden po drugim), chyba że Usługodawca
wyraził na to zgodę.
W przypadku promowania bezpośredniej konkurencji, Exp Asset ma prawo do
usunięcia Konta Użytkownika. Przed usunięciem Konta Użytkownika Exp Asset
wezwie Użytkownika do zaprzestania takich działao w trybie natychmiastowym.
W razie niezastosowania się do wezwania Exp Asset ma prawo do realizacji
uprawnienia o którym mowa powyżej.

EXP ASSET UZYSKUJE ZYSKI GŁÓWNIE Z
KOPANIA KRYPTOWALUT ORAZ TRADINGU
KRYPTOWALUT

5.15. Uzyskiwane zyski przez Exp Asset i prawo Użytkowników do nich
Exp Asset w ramach sprzedanych przez siebie Usług uzyskuje środki, które
wykorzystuje do osiągania zysków. Głównymi czynnościami, przez które Exp
Asset stara się osiągnąd zyski są inwestycje w koparki do kopania kryptowalut
(uzyskiwanie mocy obliczeniowej) oraz trading kryptowalut (obrót środkami
celem zwiększenia kapitału).
5.16. Wartośd Produktów/Usług oraz dostawy
W ramach wybranych pakietów wartośd produktów i usług poza prawem do
udziału w zyskach określona jest na minimalną cenę pakietu. Wraz z
wykupieniem produktów i usług Użytkownik nabywa prawo do udziału w
zyskach wedle wartości całości zakupionego pakietu. Wszystkie koszty dostawy
(o ile takowe powstaną) pokrywa Użytkownik, o ile nie określono inaczej, bądź o
ile Usługodawca nie postanowił o ich pokryciu. Niniejsze postanowienie dotyczy
fizycznych produktów i materiałów reklamowych dostępnych na różnych
rynkach.
5.17. Direct Bonus
Użytkownicy mają możliwośd osiągnięcia dodatkowej premii, która jest
uzależniona od posiadania Pakietu o wartości co najmniej $1000. Premia ta
naliczana jest w punktach pv od każdego osobiście zaproszonego partnera, który
zakupił dowolny pakiet startowy. Zasady naliczania premii zawate są w Planie
Marketingowym.

UŻYTKOWNICY BĘDĄ OSIĄGALI ZYSK
WYŁĄCZNIE JEŚLI TAKOWY ZOSTANIE
WYPRACOWANY PRZEZ EXP ASSET

5.18. Brak gwarancji
Exp Asset nie gwarantuje zysków z serwisu. Takowe są uzależnione od kondycji
firmy, przejawiające głównie poprzez:
1) wydobycie kryptowalut;
2) skutecznośd traderów;
3) wartośd kryptowalut.

Użytkownicy będą osiągali zysk, jeśli takowy zostanie wypracowany przez firmę.
Jeśli wydobycie kryptowalut będzie czasowo nieopłacalne, traderzy wykonają
nieopłacalne transakcje bądź wartośd kryptowalut spadnie, to Użytkownicy
Premium mogą otrzymad ją o wartości niższej niż zakładali. Jednocześnie, jeśli
Exp Asset zdecyduje się na wydobycie kryptowalut, które będą aktualnie o dużej
wartości lub traderzy wykonają opłacalne transakcje, to Użytkownicy mogą
otrzymad premie maksymalne. W przypadku dobrego wyniku finansowego (pod
względem kryptowalut) na koniec roku obrotowego Exp Asset począwszy od
kooca 2018 r. przewiduje premie dla najaktywniejszych Użytkowników
Premium. Premia może zostad uzależniona od wiedzy o Exp Asset, uzyskanej
wiedzy ze szkoleo oraz działao w ramach modelu zarobkowego.
5.19. Ryzyko
Użytkownik przystępując do modelu zarobkowego akceptuje ryzyko związane z
takowym działaniem, w tym w szczególności kwestie opisane w postanowieniu
powyżej. W szczególności jest świadom tego, że jeśli kryptowaluty posiadane
aktualnie przez Exp Asset gwałtowanie lub istotnie stracą na wartości, to
Użytkownicy Premium mogą otrzymad premie o wartości niższej niż zakładali.
5.20. Naliczanie premii
JEŚLI KRYPTOWALUTY POSIADANE PRZEZ Premie naliczane są raz na 24 godziny w każdy dzieo roboczy (od poniedziałku
EXP ASSET GWAŁTOWNIE LUB ISTOTNIE do piątku) w wysokości zmiennych naliczeo procentowych (w sposób określony
STRACĄ NA WARTOŚCI, TO UŻYTKOWNICY w planie marketingowym, co do zasady do wysokości 1,5%) w zależności od
MOGĄ OTRZYMAD PREMIE O WARTOŚCI
zysku osiąganego przez Exp Asset. Z chwilą wygaśnięcia czasowego pakietów
NIŻSZEJ NIŻ ZAKŁADALI.
Premium, Użytkownik traci możliwości otrzymywania premii.
5.21. Działania Exp Asset
Jako że działania na rynkach są czynnościami, które stanowią tajemnicę
handlową, to firma nie publikuje o nich informacji. Planowo od II lub III kwartału
2018 r. Exp Asset wprowadzi jednakże sprawozdania ogólne dla Użytkowników
Premium oraz sprawozdania szczegółowe dla Rady Nadzorczej (Rady Zaufania)
wyłonionej spośród Użytkowników Premium, która to grupa ma określad stan
finansowy – rating (pod względem kryptowalut), przedsiębiorstwa. Dokładne
zasady tych działao zostaną określone w zmienionym regulaminie. Exp Asset
może przedłużyd z uzasadnionych powodów czas wprowadzenia tych zmian,
przy czym maksymalnie o 1 kwartał kalendarzowy.
5.22. Weryfikacja Konta
Usługodawca w ramach działania Użytkownika w Serwisie może wymagad jego
weryfikacji zwłaszcza w przypadku, gdy Użytkownik uzyskał kwalifikację do
otrzymania nagrody, a także gdy Usługodawca ma podejrzenie co do
wykonywanych przez niego transakcji w ramach Serwisu, stosownie do
właściwych przepisów dot. przeciwdziałania praniu pienięniędzy i finansowania
terroryzmu. W szczególności weryfikacja może polegad na potwierdzeniu danych
Użytkownika z ważnym dowodem tożsamości, uzyskaniu rachunku/faktury na
jego dane oraz udzieleniu przez Użytkownika wyjaśnieo co do wykonanych
transakcji.

§ 6. WYPŁATY
6.1. Jednostka wypłat
Exp Asset realizuje wypłaty wyłącznie w kryptowalutach, co do zasady jest to
BITCOIN, przy czym mogą byd wprowadzone do systemu również inne na co
Użytkownik wyraża zgodę. Celem dokonania wypłaty Użytkownik na swoim
koncie wpisuje adres swojego portfela oraz wartośd wypłaty w dolarach
amerykaoskich.
6.2. Opłata i czas realizacji
Za każdą zleconą wypłatę pobierana jest opłata o wartości 5$, która zmniejsza
wartośd przesyłanej kryptowaluty na adres portfela użytkownika. Czas realizacji
wypłaty wynosi do 24 godzin.
6.3. Przedłużenie
Pakiety (usługi szkoleniowe wraz z prawem do udziału w zyskach) jak i częśd
matryc mają określony czas działania, w związku z czym po ich upływie,
Użytkownik dokonuje swobodnego wyboru czy nabywa je ponownie na kolejny
okres czasu. Exp Asset oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
firma może przerwad (zawiesid) naliczenia jak i żywotnośd pakietów/matryc, na
czas określony do 3 miesięcy. W takim przypadku matryce jak i pakiety
przedłużają się o ten czas. Exp Asset może dokonad takiego zawieszenia, gdy
wydobycie kryptowalut spadnie poniżej granicy opłacalności, bądź gdy wartośd
BitCoin wyrażona w dolarach bądź polskich złotych spadnie poniżej połowy
najwyższej notowanej wartości w jednym roku kalendarzowym wedle danych
giełdy BitBay.
6.4. Minimalna wysokośd wypłaty
Wypłaty poniżej minimalnego progu o wartości odpowiadającej $100 nie będą
realizowane. Wszystkie prowizje poniżej tej kwoty będą przechowywane na
Rachunku transakcyjnym zarządzanym przez Użytkownika i wypłacane mu po
przekroczeniu ustalonego progu.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚD I PRAWA AUTORSKIE
7.1. Sankcje
Naruszenia postanowieo niniejszego regulaminu mogą, według uznania
Usługodawcy, stosownie do skali naruszenia, skutkowad ostrzeżeniem,
zawieszeniem lub usunięciem konta, jak i umorzeniem zgromadzonych środków.
W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez
niniejszy regulamin, ale zostaną według oceny Usługodawcy uznane za
szkodliwe lub niepożądane, może on zawiadomid użytkownika drogą mailową,
żądając natychmiastowego zaprzestania podejmowania takich działao i

usunięcia skutków. Brak reakcji oraz niezwłoczne niezastosowanie się
użytkownika do żądania Usługodawcy stanowi naruszenie niniejszego
regulaminu.

EXP ASSET NIE JEST ZAREJESTROWANY
JAKO DORADCA INWESTYCYJNY ANI FIRMA
MAKLERSKA

7.2. Wyłączenie
Strony wyłączają odpowiedzialnośd Usługodawcy i Szkolących za ewentualne
szkody wynikłe ze sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z Exp Asset jak i usługi
udostępniane w Serwisie. Exp Asset nie jest zarejestrowany jako doradca
inwestycyjny ani firma maklerska. Usługi świadczone przez Exp Assetnie
powinny byd postrzegane jako porady lub rekomendacja inwestycyjna ze strony
Spółki lub spółek powiązanych w celu dokonania zakupu, sprzedaży lub
posiadania określonego papieru wartościowego, produktu finansowego lub
instrumentu, który ma związek z wykonywaniem takiej inwestycji.
7.3. Dostęp do konta
Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie
hasła dostępu do konta użytkownika nie rodzą odpowiedzialności po stronie
Usługodawcy. W szczególności dotyczy to przypadku gdy Użytkownik logował się
do Portalu z różnych lokacji, bądź gdy konto dla Użytkownika jest zakładane
przez inną osobę/Użytkownika. Zakładanie konta w Serwisie dla innej osoby
stanowi szczególnie rażące naruszenie Regulaminu, z uwagi na wolę
Usługodawcy do rzetelnego poinformowania każdej osoby o warunkach
przystąpienia do Exp Asset i zasadach działania przedsiębiorstwa.
7.4. Hiperłącza
W przypadku umieszczania w Serwisie hiperłączy do stron internetowych innych
podmiotów, Usługodawca zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych
stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ingeruje w prowadzoną
przez właścicieli lub administratorów tychże stron sposób działalności oraz
stosowaną politykę prywatności wobec czego zaleca zapoznanie się ze wszelkimi
regulaminami i innymi dokumentami, w szczególności dotyczącymi
przetwarzania danych.
7.5. Prawa do Serwisu
Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym
oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i
utworów prezentowanych w ramach Serwisu) należą do Usługodawcy.
7.6. Dozwolony użytek osobisty
Użytkownicy mogą korzystad z treści zamieszczonych w Portalu w zakresie
dozwolonego użytku osobistego, a także dla celów związanych z Modelem
Zarobkowym. Jakiekolwiek korzystanie z zawartości Portalu nie stanowiące tego,
o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw
autorskich oraz regulaminu.
7.7. Kurs
Exp Asset nie ponosi odpowiedzialności za kurs kryptowaluty używanej jako

jednostki rozliczeniowej (co do zasady BTC). Środki są przesyłane (wypłacane) po
aktualnym kursie z giełdy kryptowalut na której posiada zasoby firma. Jeśli w
trakcie transferu środków wartośd (kurs) kryptowaluty spadnie, to Użytkownik
nie ma roszczenia w tym zakresie.

§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
USŁUGODAWCA PRZETWARZA DANE
UŻYTKOWNIKÓW

8.1. Przetwarzanie danych
Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wyraża
zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorzeUsługodawcy oraz
na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług. Podanie danych osobowych
przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji
Usług, w tym zwłaszcza Modelu Zarobkowego. Użytkownik ponosi
odpowiedzialnośd za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca
jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie
Rejestracji oraz w związku z korzystaniem z Serwisu. Akceptując niniejszą
Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady zbierania,
przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z
Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.
8.2. Brak kontaktu
Exp Asset jest upoważniony do usunięcia nazwiska, adresów oraz wszelkich
danych użytkownika ze swojego systemu, jak i całego konta Użytkownika, jeśli
wiadomości e-mail lub pisma będą wracad wielokrotnie (co najmniej 2 razy
fizycznie lub 5-krotnie elektronicznie) z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat
zmarł”, „nie odebrano/ nie przyjęto”, „nieznany” lub podobną, a także w
przypadku, gdy Użytkownik nie odpowiada na wiadomości mailowe
Usługodawcy.
8.3. Poszanowanie prywatności
Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starao, by przetwarzanie przez
niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem
prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o
bezpieczeostwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia,
iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia
zbiorów danych osobowych.
8.4. Stosowane środki
Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeo oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8.5. Cel przetwarzania

Usługodawcaprzetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
1) nawiązania, ukształtowania treści zmiany, wykonania lub rozwiązania
stosunku umownego między Usługodawcą a Użytkownikiem, polegającego
na świadczeniu Usług;
2) marketingu i promocji Usług.
8.6. Zakres danych
Usługodawcaprzetwarza lub może przetwarzad dane osobowe Użytkowników,
stosownie do udostępnionej dokumentacji oraz podanych informacji, w
szczególności takie jak:
1) nazwisko i imię;
2) login;
3) adresy;
4) adresy elektroniczne;
5) data urodzenia;
6) narodowośd;
7) płed;
8) wizerunek/awatar;
9) pesel/numer dowodu osobistego/numer paszportu/inny dokument
potwierdzający osobę.
Podanie innych danych osobowych przez Użytkownika może byd również
wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w wypadku
skierowania do Usługodawcy uzasadnionego wniosku o przekazanie danych
uprawnionym podmiotom, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie
poinformowany.

PRZEGLĄDANIE SERWISU NIE WYMAGA
PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH,
CHYBA ŻE DOSTĘP DO NICH JEST
WARUNKOWANY DOKONANIEM
REJESTRACJI

8.7. Przeglądanie Serwisu
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika
danych osobowych, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem
rejestracji. Brak rejestracji konta Użytkownika powoduje ograniczenie
możliwości korzystania z Usług, w tym w szczególności uniemożliwia
przetestowanie dostępności Usług z poziomu Konta Użytkownika. Rejestracja
Konta jednakże jest darmowa i nie powoduje żadnego obowiązku wykupienia
Usług Exp Asset.
8.8. Zasady przetwarzania danych
Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych
osobowych:
1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach
informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
2) zgłasza zbiory danych osobowych lub powołuje osoby, które będą
wykonywały w tym względzie wymagane obowiązki;
3) wykonuje nadzór nad bezpieczeostwem danych przez cały okres ich
posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed
dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub
utratą;
4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie

obowiązujących przepisów prawa;
5) zachowuje poufnośd danych osobowych.
Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie są udostępniane na
zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację
Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek
udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8.9. Sposób korzystania z Serwisu
Usługodawcamoże przetwarzad następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Użytkownika z Serwisu i oferowanych w ramach Serwisu
Usług, w szczególności takie jak:
1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika, w tym w szczególności jego
adres email, imię oraz nazwisko;
2) oznaczenia identyfikujące zakooczenie sieci telekomunikacyjnej lub
system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
3) informacje o rozpoczęciu, zakooczeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania z Usług;
4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
8.10. Analizy ruchu
Usługodawca oświadcza, że może wykorzystywad narzędzia przeznaczone do
analizy ruchu w Serwisie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
Usługodawcamoże w szczególności gromadzid dane o aktywności Użytkownika i
jego zachowania, takie jak odwiedzenie strony Serwisu i skorzystanie z Usługi.
Dane Usługodawca wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z badaniem
rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w
szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi, w tym
Usługami, a także celem ulepszania Serwisu. W przypadku korzystania przez
Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeo przenośnych, Usługodawcamoże
pozyskad w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego,
operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą
przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach
statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

JEŚLI UŻYTKOWNIK USUWA KONTO
(KOOCZY KORZYSTANIE Z USŁUG) JEGO
DANE OSOBOWE SĄ USUWANE, ZA
WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE SĄ POTRZEBNE
DLA CELÓW OKREŚLONYCH W

REGULAMINIE

8.11. Zakooczenie korzystania z Usług
Po zakooczeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika Usługodawcanie będzie
przetwarzad danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych,
dotyczących:
1) rozliczenia Usług;
2) celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji
Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badao na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych;
3) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu lub
oferowanych w ramach Serwisu Usług;
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw
lubumowy.

8.12. Prawa Użytkownika
Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych
osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnieo
wynikających z ustawy z właściwych przepisów prawa, w szczególności prawo
wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.
Usługodawcamoże odmówid usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie
uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył warunki
korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów
prawa, a dane osobowe Użytkownika są Usługodawcy niezbędne do wyjaśnienia
tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Wyraźnie
wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych
osobowych lub ich usunięcia skierowane do Usługodawcy uniemożliwiające
korzystanie z Serwisu stanowi podstawę do usunięcia konta Użytkownika o czym
zostanie on odpowiednio wcześniej poinformowany. W celu realizacji praw
opisanych powyżej Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktowad się z
Usługodawcą.
8.13. Regulacje Unii Europejskiej i zmiana przepisów
W związku z uchwalonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wchodzi w życie w Paostwach
członkowskich 25 maja 2018 r., a także planowaną nowelizacją ustawy związanej
z ochroną danych osobowych, Usługodawca zobowiązuje się do tego dnia
zaktualizowad dokumentację serwisu celem dostosowania Exp Asset do tych
zmian.

§ 9. POLITYKA COOKIES
USŁUGODAWCA NA BIEŻĄCO ANALIZUJE
PLIKKI COOKIES, CELEM OKREŚLENIA,
KTÓRE USŁUGI MAJĄ NAJWIĘKSZE
ZAINTERESOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Rodzaje plików Cookies
Usługodawcamoże wykorzystywad w Serwisie następujące rodzaje plików
cookies:
1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu
przeglądarki internetowej;
2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu koocowym użytkownika przez
czas nieokreślony, bądź do momentu, w którym Użytkownik samodzielnie je
usunie;
3) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie; funkcjonalne,
umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;
4) reklamowe,
umożliwiające
dostarczenie
użytkownikowi
treści
dostosowanych do jego osobistych preferencji;
5) niezbędne
oraz
bezpieczeostwa,
dotyczące zachowania
zasad
bezpieczeostwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad
uwierzytelniania.
9.2. Cele wykorzystania
Usługodawcawykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;
3) personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do
odwiedzających Serwisie;
4) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie
musi on na każdej podstronie ponownie wpisywad loginu i hasła;
5) zapewnienia bezpieczeostwa i niezawodności Serwisu;
6) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych
statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
9.3. Analiza
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu pliki cookies są analizowane, w
celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki
stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura
strony nie zawiera błędów.
9.4. Współpraca z podmiotami
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu mogą
byd takżewykorzystywaneprzez inne podmioty, które wpływają na jakośd
oferowanych usług. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienid
ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany
ustawieo, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonad za
pomocą ustawieo przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostad zmienione w taki sposób, aby blokowad
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informowad o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu
Użytkownika.
9.5. Prawa Użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili usunąd pliki cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie lub
zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez
Użytkownika nie powoduje niemożności
uczestnictwa w Serwisie, jednakże
może to powodowad utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu,
za które Usługodawcanie ponosi odpowiedzialności. Zalecanejeststosowanie
oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

§ 10. ZGŁOSZENIA NARUSZEO I REKLAMACJE
ZGŁOSZEO MOŻNA DOKONAD POPRZEZ
ZAKŁADKĘ SUPPORT

10.1. Forma zgłoszeo
Użytkownicy i podmioty trzecie mogą zgłaszad naruszenia i reklamacje do
Usługodawcy na jego adres mailowy. Usługodawca szczególnie zaleca zgłaszanie
informacji dotyczących naruszenia prawa przez innego Użytkownika lub
naruszenie prawa związane z treściami zawartymi w Serwisie a także wszelkie
nieprawidłowości związane z jego funkcjonowaniem, zwłaszcza gdy Użytkownik

ogranicza się do polecania Exp Asset jako platformy zarobkowej, a nie
edukacyjnej. Zgłoszenia powinny byd dokonywane przez udostępniony
formularz, przez zakładkę Support.
10.2. Treśd zgłoszenia
Zgłoszenie musi zawierad wymagane pola określone w formularzu, przy czym w
szczególności należy dokładnie wskazad:
1) typ zgłoszenia;
2) oznaczenie osoby zgłaszającej, której prawa zostały naruszone lub która ma
interes prawny lub faktyczny w dokonaniu zgłoszenia, w tym adres poczty
elektronicznej oraz imię i nazwisko;
3) precyzyjny opis naruszenia prawa.
Zgłoszenie, które nie będzie spełniało określonych wymogów, może nie zostad
potraktowane jako wiarygodna wiadomośd o bezprawnym charakterze lub
naruszającym Regulamin.
10.3. Udzielenie odpowiedzi
Usługodawcaudziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w
terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia jego złożenia. Odpowiedź na zgłoszenie
zostanie przesłana do zgłaszającego na adres podany przez niego w zgłoszeniu.
Usługodawcazastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu
maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia
wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody niezależne od
Usługodawcy, w szczególności takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej.
Usługodawcaponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagad
uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnieo – czas udzielania przez
niego każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia. W
przypadku całkowicie bezpodstawnego dokonania zgłoszenia lub dwukrotnego
niesłusznego zgłoszenia, Użytkownik może zostad obciążony karą o wartości $20.
Jeśli Support musiał w stosunku do Użytkownika zadziaład w związku z
naruszaniem przez niego zasad funkcjonowania w Exp Asset, oprócz kary
upomnienia minimalna wysokośd nakładanej kary wynosi co najmniej wartośd
$20.
10.4. Forma odpowiedzi
Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi
również w formie elektronicznej.

§ 11. INFORMACJE DODATKOWE O USŁUGACH
11.1. Działanie systemu
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakooczyd w
każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.

11.2. Techniki kryptograficzne
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści
przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy
wykorzystaniu technik kryptograficznych.
11.3. Podmiot właściwy
Usługodawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej
oraz dochowuje należytej staranności celem zapewnienia Użytkownika o
podmiocie właściwym, który oferuje produkt lub usługę zamieszczoną w
Serwisie.
11.4. Ryzyko techniczne
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązad się z
ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemu informatycznych.
Użytkownicy wobec istnienia modelu biznesowego powinni zabezpieczyd swoje
połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w
tym w szczególności zainstalowad oprogramowanie antywirusowe.
11.5. Funkcja i cel oprogramowania
Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta
została w Polityce prywatności Serwisu.
11.6. Minimalne wymogi techniczne
Celem skorzystania z usługi elektronicznychświadczonych w ramach Portalu,
Użytkownik winien spełnid następujące wymagania techniczne, niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: posiadanie
urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią
Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np.
Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych
lub Firefox w wersjach 1 i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych
lub Safari 5 lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca
szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript i posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej (e-mail). Celem realizacji wypłat konieczne jest posiadanie adresu
portfela celem otrzymania kryptowaluty.
11.7. Diagnozowanie problemów
Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta
Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług,
a także może dokonywad zmian i w każdy inny sposób oddziaływad na stronę
techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia
prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOOCOWE

12.1. Zmiana regulaminu
Exp Asset ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu.
Usługodawca będzie informowad o zmianach w widocznym miejscu na Stronie
bądź poprzez wiadomośd elektroniczną do Użytkowników lub bezpośrednio w
ramach komunikatu dostępnego na Koncie Użytkownika (w panelu
Użytkownika). Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma
prawo do usunięcia konta.
12.2. Uzupełnienie i informacje
Brak podstaw prawnych lub niekompletnośd którejś z klauzul zawartych w
Regulaminie nie oznacza, że cała umowa traci moc prawną. Postanowienia te
zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów
dotychczasowych. Zastrzega się, że Rada Nadzorcza (Rada Zaufania), o której
mowa w Regulaminie, nie jest/nie będzie organem formalnie ustanowionym w
Spółce, przy czym Zarządpowinien stosowad się do jej zaleceo/opinii/wniosków.
Celem tego organu jest zastosowanie należytej transparentności w działalności
Exp Asset.
12.3. Spory (klauzula wyboru prawa i Sądu)
Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Exp Asset, a
użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego, bez względu na przepisy
prawa kolizyjnego.Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązywania wszelkich
sporów w stosunku do Usługodawcy wyłącznie w Sądzie właściwym dla Exp
Asset aktualnej siedziby Usługodawcy, chyba że Exp Asset wyrazi zgodę na
rozpoznanie sporu przez inny Sąd w określonym kraju. Użytkownik zgadza się
podlegad jurysdykcji tych sądów w zakresie rozstrzygania wszelkiego rodzaju
sporów. W razie wątpliwości interpretacyjnych przy ustalaniu znaczenia
postanowieo niniejszego Regulaminu, przyznaje się decydujące znaczenie wersji
polskiej.
12.4. Przekształcenia i cesje
Użytkownicy wyrażają zgodę na przekształcenia, zmiany prawne oraz
przenoszenie praw z Usługodawcy na inny podmiot. W szczególności
Użytkownicy akceptują, że siedziba Exp Asset może zostad przeniesiona do
innego kraju, w tym poprzez powstanie zupełnie nowej Spółki. W jakimkolwiek
innym zakresie cesje praw i wierzytelności są zabronione pomiędzy Stronami.
12.5. Zawieszenie i zakooczenie świadczenia usług
W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeostwo lub stabilnośd
systemu teleinformatycznego, Usługodawcama prawo do czasowego
zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego
powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Usługodawcajest
uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu
przywrócenie bezpieczeostwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem
świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca może także trwale

zakooczyd świadczenie usług.

