Uchwała Nr 67/19
Zarządu KDPW_CCP S.A.
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Warunków dostępu do aplikacji na stronie internetowej KDPW_CCP/KDPW:
PODSTAWOWE USŁUGI KDPW_CCP – ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE/TESTOWE

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu KDPW_CCP S.A., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§1
Uchwala się Warunki dostępu do aplikacji na stronie internetowej KDPW_CCP/KDPW: PODSTAWOWE
USŁUGI KDPW_CCP – ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE/TESTOWE w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

dr Piotr Jaworski
Członek Zarządu

WARUNKI DOSTĘPU DO APLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ KDPW_CCP/KDPW:
PODSTAWOWE USŁUGI KDPW_CCP

Użytkownik
Użytkownikiem Aplikacji udostępnianej na stronie internetowej KDPW_CCP/KDPW: PODSTAWOWE
USŁUGI KDPW_CCP (dalej: „Aplikacja”) może być wyłącznie osoba (dalej: „Użytkownik”), która:
i. jest zatrudniona przez podmiot będący Uczestnikiem Rozliczającym w systemie rozliczeń
prowadzonym przez KDPW_CCP S.A. (dalej: „Uczestnik Rozliczający”),
ii. działa w imieniu i na rzecz tego Uczestnika Rozliczającego i w tym celu Uczestnik Rozliczający
upoważnił ją składając pisemne oświadczenie, według wzoru określonego przez KDPW_CCP S.A.,
a oświadczenie to zostało zaakceptowane przez KDPW_CCP S.A.,
iii. posiada prywatny klucz kryptograficzny, zgodnie z porozumieniem w sprawie składania
oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej zawartym pomiędzy Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a Uczestnikiem Rozliczającym, odpowiadający
właściwemu certyfikatowi, oraz
iv. została wskazana przez Uczestnika Rozliczającego na karcie informacyjnej uczestnika oraz
zgodnie z poniższymi warunkami.
Użytkownik nie występuje w roli Administratora (funkcja niedostępna).
Wyłączny cel korzystania
Użytkownik korzysta w ramach Aplikacji z usługi udostępnianej za pośrednictwem Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A., która polega na udostępnieniu danych i informacji będących
w systemach rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP S.A. (w sposób pozwalający na ich
wyświetlanie na monitorze oraz wprowadzanie ich do pamięci komputera), w zakresie dotyczącym
działalności Uczestnika Rozliczającego w tych systemach, w których Uczestnik Rozliczający uczestniczy
lub będzie uczestniczył, przy czym dostęp do tych danych i informacji za pośrednictwem Aplikacji:
i. nie stanowi komunikacji pomiędzy Uczestnikiem Rozliczającym a KDPW_CCP S.A. w ramach
systemu SWI i jest wyłącznie dodatkowym sposobem dostępu Uczestnika Rozliczającego do tych
danych i informacji bez możliwości skutecznego przesyłania oświadczeń i informacji między tymi
podmiotami, oraz
ii. jest ograniczony wyłącznie dla Użytkowników wskazanych przez Uczestnika Rozliczającego.
Dokumenty o warunkach dostępu
Przez warunki dostępu należy rozumieć zasady dostępu do Aplikacji określone w Warunkach
dostępu do Aplikacji na stronie internetowej KDPW_CCP/KDPW: PODSTAWOWE USŁUGI KDPW_CCP
(dalej: „Warunki”), a także w dodatkowych wymogach i instrukcjach dotyczących Aplikacji (w tym
we wzorze oświadczenia składanego przez Uczestnika Rozliczającego zgodnie z Warunkami), które
są udostępniane w ramach Aplikacji lub na stronie internetowej KDPW_CCP S.A.
Ponadto, w sprawach nieuregulowanych w Warunkach odpowiednie zastosowanie znajdują
postanowienia właściwego Regulaminu rozliczeń transakcji oraz regulacji wydanych na jego
podstawie, które są dostępne na stronie internetowej KDPW_CCP S.A.
W/w regulacje, wymogi i instrukcje stanowią integralną część Warunków.
Dostęp do Warunków i ich wydruk jest możliwy w każdym czasie.
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Akceptacja warunków dostępu do Aplikacji
Użytkownik akceptuje Warunki działając w imieniu i na rzecz Uczestnika Rozliczającego (co oznacza
zawarcie umowy zgodnej z Warunkami), przy czym akceptacja tych Warunków po raz pierwszy
wymaga złożenia przez Uczestnika Rozliczającego pisemnego oświadczenia zgodnie z Warunkami.
Użytkownik, akceptując Warunki, zobowiązuje się jednocześnie do ich przestrzegania.
Przez akceptację Warunków Uczestnik Rozliczający zobowiązuje się w szczególności:
i. do zapewnienia Użytkownikowi warunków do właściwego zabezpieczenia hasła
wykorzystywanego do logowania się oraz urządzeń, z wykorzystaniem których osoba ta loguje
się do Aplikacji, a także do zapewnienia ochrony tych urządzeń przed złośliwym
oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych,
ii. do bieżącej weryfikacji, czy stosowane przez Użytkownika metody i środki mające zapewnić
ochronę danych wykorzystywanych do logowania się do Aplikacji oraz mające chronić
urządzenia, z wykorzystaniem których Użytkownik loguje się do Aplikacji, przed złośliwym
oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, są adekwatne i zapewniają należyty
poziom tej ochrony,
iii. polegać wyłącznie na danych i informacjach dostępnych na podstawie komunikacji określonej
we właściwym Regulaminie rozliczeń transakcji oraz regulacjach wydanych na jego podstawie,
iv. ponosić wyłączne ryzyko związane z doborem stosowanych środków ochrony lub metody
zabezpieczenia danych lub urządzeń, z których korzysta Użytkownik,
v. ponosić wyłączną odpowiedzialność, niezależnie od winy Uczestnika Rozliczającego,
za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub niewłaściwe korzystanie z tej Aplikacji, chyba
że szkoda nastąpiła z winy umyślnej KDPW_CCP S.A.,
vi. chronić i zabezpieczyć KDPW_CCP S.A. oraz osoby działające w jej imieniu lub na jej rzecz,
przed wszelkimi roszczeniami, które wynikają lub mają związek z korzystaniem z Aplikacji lub
z naruszeniem Warunków. Obejmuje to ochronę przed wszelką odpowiedzialnością
i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów
postępowania sądowego i opłat za obsługę prawną.
Uprawnienie do korzystania z Aplikacji
Korzystanie z Aplikacji nie daje Użytkownikowi ani Uczestnikowi Rozliczającemu żadnych praw
własności intelektualnej do niej. KDPW_CCP S.A. nie przysługują żadne prawa do Aplikacji,
ale Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.
KDPW_CCP S.A. nie przekazuje Użytkownikowi ani Uczestnikowi Rozliczającemu na podstawie
Warunków żadnych praw do Aplikacji ani wybranych jego części. Oprogramowanie, prawa do niego
oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom.
Użytkownik działający w imieniu Uczestnika Rozliczającego może korzystać z Aplikacji w zakresie
udzielonego dostępu określonego w Aplikacji.
Przestrzeganie zasad
Niezależnie od innych warunków i wymogów należy przestrzegać zasad określonych w Warunkach,
w szczególności:
i. nie można utrudniać działania Aplikacji ani nie można dostarczać za jej pośrednictwem treści
o charakterze bezprawnym,
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ii. należy uzyskać dostęp do Aplikacji przestrzegając instrukcji udostępnianych Użytkownikowi
za pośrednictwem tej Aplikacji,
iii. należy korzystać z Aplikacji przestrzegając właściwe zasady bezpieczeństwa, w tym zasady
bezpieczeństwa zastosowane przez Uczestnika Rozliczającego oraz wymagane zgodnie
z Warunkami. W szczególności należy korzystać z Aplikacji wyłącznie ze stanowisk
komputerowych i urządzeń końcowych, które są bezpieczne i akceptowane przez Uczestnika
Rozliczającego,
iv. należy korzystać z Aplikacji zgodnie z przepisami prawa określonymi we właściwym
Regulaminie rozliczeń transakcji,
v. można korzystać z Aplikacji wyłącznie w bezpośrednim związku z uczestnictwem Uczestnika
Rozliczającego we właściwym systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP S.A.,
vi. można korzystać z Aplikacji wyłącznie osobiście w celu określonym w Warunkach oraz mając
tytuł prawny pozwalający na dostęp do danych i informacji będących w systemach rozliczeń
prowadzonych przez KDPW_CCP S.A., w zakresie dotyczącym działalności Uczestnika
Rozliczającego w tych systemach,
vii. należy zapewnić poufność danych i informacji udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji we
właściwy sposób wymagany dla informacji stanowiących tajemnicę zawodową
w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
viii. zabrania się korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w celach prywatnych,
ix. zabrania się udostępniania hasła do konta dostępowego innym osobom,
x. zabrania się zapewnienia dostępu do Aplikacji osobom nieuprawnionym.
Zaprzestanie korzystania z Aplikacji
Użytkownik, postępując w tym zakresie w imieniu Uczestnika Rozliczającego i zgodnie z dokonanym
z nim uzgodnieniem, może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Aplikacji.
Dostęp do Aplikacji
Dostęp do Aplikacji następuje przez stronę internetową KDPW_CCP S.A. lub Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A., która przekierowuje na stronę logowania do Aplikacji.
Korzystanie z Aplikacji następuje po:
i. otwarciu konta dostępowego i zaakceptowaniu warunków otwarcia tego konta. Konto to
zostaje otwarte po weryfikacji adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu (adres
powinien być w domenie Uczestnika Rozliczającego), która dokonywana jest przez osobę
otwierającą to konto, przy użyciu wygenerowanego przez aplikację i przekazanego na ten adres
kodu weryfikacyjnego. Użytkownik może utworzyć konto dostępowe zgodnie z instrukcją,
która jest dostępna w ramach Aplikacji,
ii. zapoznaniu się przez Użytkownika z klauzulą o przetwarzaniu przez KDPW_CCP S.A. jego danych
osobowych, która jest dostępna w ramach Aplikacji, a następnie zaakceptowaniu jej,
iii. dostarczeniu do KDPW_CCP S.A. podpisanego przez osoby reprezentujące Uczestnika
Rozliczającego, zgodnie z właściwymi zasadami reprezentacji, oświadczenia, według wzoru
określonego przez KDPW_CCP S.A. i wygenerowanego za pośrednictwem Aplikacji, na podstawie
którego Uczestnik Rozliczający akceptuje Warunki, wyraża zgodę na dostęp do danych
i informacji w ramach Aplikacji zgodnie z Warunkami, a także upoważnia Użytkownika,
oraz
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iv. zaakceptowaniu przez KDPW_CCP S.A. dostępu w ramach Aplikacji i poinformowaniu o tym
Użytkownika.
Dostęp do Aplikacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez
Uczestnika Rozliczającego w/w oświadczenia spełniającego wymagane warunki. W przypadku, jeżeli
oświadczenie to nie spełnia wymaganych warunków, termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia
dostarczenia poprawionego oświadczenia.
Poufność hasła
Hasło do konta dostępowego należy wyłącznie do Użytkownika i nie wolno go nikomu ujawniać.
Należy zadbać o poufność hasła, w szczególności hasło do konta dostępowego nie może być
identyczne z hasłami używanymi w jakichkolwiek innych portalach internetowych. W razie wykrycia
nieuprawnionego użycia własnego hasła lub konta należy postępować zgodnie z właściwymi
procedurami Uczestnika Rozliczającego oraz zgodnie z Warunkami i instrukcjami dostępnymi
w ramach Aplikacji.
Warunki techniczne
Korzystanie z Aplikacji możliwe jest, o ile połączenie teleinformatyczne, stanowiska komputerowe lub
urządzenia końcowe, z których korzysta Użytkownik, spełniają minimalne wymagania techniczne
zgodnie z Warunkami.
KDPW_CCP S.A. zapewnia po swojej stronie działanie systemu teleinformatycznego, który udostępnia,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieautoryzowanych.
KDPW_CCP S.A. może podjąć w każdej chwili środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Aplikacji.
Pośrednictwo Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Dostęp do Aplikacji następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A..
Odpowiedzialność
KDPW_CCP S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nie ponoszą odpowiedzialności
za:
i. utracone zyski, przychody, straty finansowe, szkody pośrednie,
ii. jakiekolwiek straty bądź szkody, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu
uzasadnionych środków.
Za działania podejmowane za pośrednictwem konta dostępowego odpowiada Uczestnik
Rozliczający, a wobec niego – Użytkownik. Uczestnik rozliczający ponosi wyłączną odpowiedzialność,
niezależnie od jego winy, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub niewłaściwe korzystanie z tej
Aplikacji (w tym nieautoryzowany dostęp), chyba że szkoda nastąpiła z winy umyślnej KDPW_CCP S.A.
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Zawieszenie lub przerwanie dostępu do Aplikacji
KDPW_CCP S.A. może w każdej chwili zawiesić lub przerwać dostęp do Aplikacji tymczasowo bądź
stale, a także wprowadzić określone dodatkowe ograniczenia, w szczególności jeżeli zachodzi
ryzyko, że:
i. Warunki nie są przestrzegane,
ii. dalszy dostęp może naruszyć bezpieczeństwo systemu rozliczeń.
Dane osobowe Użytkownika
Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Przez złożenie oświadczenia w sprawie
dostępu do Aplikacji Uczestnik Rozliczający potwierdza, że Użytkownik zapoznał się z klauzulą
o przetwarzaniu jego danych osobowych, która jest dostępna w ramach Aplikacji.
Użytkownik podając swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie tych danych
do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu ich weryfikacji i korzystania z Aplikacji.
Zmiana Warunków
KDPW_CCP S.A. może zmieniać Warunki, w tym dodatkowe warunki i wymogi dotyczące Aplikacji,
które są udostępniane w ramach Aplikacji lub na stronie internetowej KDPW_CCP S.A. Zmiana
wymaga jej opublikowania w ramach Aplikacji lub na stronie internetowej KDPW_CCP S.A. oraz
przekazywania informacji o dokonaniu zmiany, odpowiednio, Użytkownikowi lub Uczestnikowi
Rozliczającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób przyjęty zgodnie
z właściwym Regulaminem rozliczeń transakcji.
Z zastrzeżeniem postanowień poniżej, zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie w terminie
dwóch tygodni od ich udostepnienia w ramach Aplikacji lub na stronie internetowej KDPW_CCP
S.A., chyba że KDPW_CCP S.A. określi dłuższy termin ich wejścia w życie.
Modyfikacja techniczna sposobu realizacji funkcjonalności Aplikacji lub mająca na celu zapewnienie
bezpieczeństwa oraz nie powodująca zmiany praw i obowiązków wynikających z w/w warunków może
nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zastosowania trybu zmiany Warunków.
W zakresie dotyczącym zmiany właściwego Regulaminu rozliczeń transakcji oraz innych regulacji
wydanych na jego podstawie obowiązują postanowienia tych regulacji.
W przypadku, jeżeli Uczestnik Rozliczający lub Użytkownik nie akceptuje zmienionych warunków,
jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Aplikacji.
Zablokowanie Aplikacji
KDPW_CCP S.A. przysługuje uprawnienie do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji
w każdej chwili, w tym do czasowego jej zablokowania, bez prawa do żądania jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu.
Uczestnik Rozliczający oraz Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia KDPW_CCP
S.A. o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu innych osób do danych i informacji
za pośrednictwem Aplikacji lub uzasadnionego zagrożenia nieautoryzowanego dostępu do tych danych
i informacji.
W celu zablokowania dostępu osoby nieautoryzowanej do Aplikacji Uczestnik Rozliczający jest
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zobowiązany do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o zablokowanie konta dostępowego tej osoby,
według wzoru dostępnego w ramach Aplikacji.
Odwołanie/cofnięcie upoważnienia dla Użytkownika
Uczestnik Rozliczający może w każdej chwili odwołać upoważnienie udzielone Użytkownikowi zgodnie
z Warunkami, przy czym zobowiązany jest do odwołania/cofnięcia tego upoważnienia ze skutkiem
następującym z upływem drugiego dnia roboczego po dniu jego doręczenia do KDPW_CCP S.A.
Uczestnik Rozliczający jest zobowiązany do odwołania/cofnięcia upoważnienia udzielonego zgodnie
z Warunkami w razie utraty tytułu do posiadania przez Użytkownika prywatnego klucza
kryptograficznego zgodnie z porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania
dokumentów w postaci elektronicznej zawartym pomiędzy KDPW S.A. a Uczestnikiem Rozliczającym.
Reklamacje
Uczestnik rozliczający może zgłosić pisemną reklamację. Do postępowania reklamacyjnego stosuje
się przepisy właściwego Regulaminu rozliczeń transakcji dostępnego na stronie internetowej
KDPW_CCP S.A.
Rozbieżności
Treść instrukcji udostępnianych w ramach Aplikacji należy interpretować zgodnie
z postanowieniami Warunków.
Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało wpływu
na pozostałe postanowienia Warunków.
Dane kontaktowe
KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4 lok. 6089A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357452, NIP: 701-02-37-032, kapitał
zakładowy w wysokości 190.000.000 złotych (w całości opłacony), adres e-mail: ccp@kdpw.pl,
pozostałe informacje: www.kdpwccp.pl
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