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Uchwała Nr 43/22 

 

Zarządu KDPW_CCP S.A. 

z dnia 11 października 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
 
 
 
Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu KDPW_CCP S.A. oraz rozdziału XIV Porozumienia w sprawie dostępu 

do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

Załącznik do uchwały Nr 14/22 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Porozumienia w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI, otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2022 r. 
 
 
 

Maciej Trybuchowski      Sławomir Panasiuk 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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1. POROZUMIENIE 

1. Niniejsze Porozumienie w sprawie dostępu do usług KDPW CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI 

(dalej: „Porozumienie”), określa zasady i warunki korzystania przez Uczestnika (w imieniu i na rzecz 

którego działa Użytkownik) z systemu GUI, o którym mowa w przepisach właściwego Regulaminu 

rozliczeń transakcji, stanowiącym system komunikacji elektronicznej pomiędzy Uczestnikiem a 

KDPW_CCP, w tym zasady składania i doręczania oświadczeń i informacji w postaci elektronicznej, 

a także zasady identyfikacji Użytkownika oraz środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa w tym 

systemie. 

2. Niniejsze Porozumienie stosuje się w stosunkach prawnych wynikających z uczestnictwa w 

systemach rozliczeń organizowanych przez KDPW_CCP oraz wynikających z tego Porozumienia. W 

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu odpowiednie zastosowanie znajdują 

postanowienia właściwego Regulaminu rozliczeń transakcji oraz regulacji wydanych na jego 

podstawie, które są dostępne na stronie internetowej KDPW_CCP. 

3. Regulacje, o których mowa w pkt 2, a także wzory oświadczeń/pełnomocnictw, o których mowa 

w Porozumieniu, stanowią integralną część Porozumienia. 

4. Niniejsze Porozumienie stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dostęp do Porozumienia w ramach Aplikacji GUI jest możliwy 

w każdym czasie. Możliwy jest też w każdym czasie wydruk treści Porozumienia z Aplikacji GUI.  

2. DEFINICJE 

1) Aplikacja GUI - Aplikacja internetowa, dedykowana dla uczestników na podstawie niniejszego 

Porozumienia, stanowiąca system GUI, o którym mowa w przepisach właściwego Regulaminu 

rozliczeń transakcji, do której dostęp następuje poprzez Konto Dostępowe, zgodnie z zasadami 

funkcjonowania tej aplikacji; 

2) Aplikacja Mobilna - aplikacja mobilna KDPW Group Authenticator służąca jako dodatkowy 

składnik uwierzytelnienia do Konta Dostępowego, udostępniana Użytkownikowi Aplikacji GUI na 

licencji udzielonej przez KDPW; 

3) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;  

4) KDPW_CCP – KDPW_CCP S.A.; 

5) Konto Dostępowe – konto dostępowe utworzone przez Użytkownika, z wykorzystaniem 

którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji GUI; 

6) Regulacje KDPW_CCP – niniejsze Porozumienie, właściwy Regulamin rozliczeń transakcji, 

który określa zasady i tryb rozliczania transakcji w systemie rozliczeń organizowanym przez 

KDPW_CCP oraz regulacje wydane na jego podstawie; 

7) Regulamin rozliczeń transakcji - właściwy Regulamin rozliczeń transakcji, który określa zasady 

i tryb rozliczania transakcji w systemie rozliczeń organizowanym przez KDPW_CCP wraz z 

regulacjami wydanymi na jego podstawie; 

8) Strona – dedykowana witryna internetowa dostępna na stronie www.kdpwccp.pl 

(KDPW_CCP/KDPW: USŁUGI KDPW_CCP);  

9) System rozliczeń – dany system rozliczeń, który jest organizowany przez KDPW_CCP; 

10) Uczestnik – uczestnik rozliczający w danym systemie rozliczeń, który jest organizowany przez 

KDPW_CCP. 

http://www.kdpwccp.pl/
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3. UŻYTKOWNIK 

1. Użytkownikiem Aplikacji GUI może być wyłącznie osoba fizyczna, która:  

1) została wskazana przez Uczestnika zgodnie z zasadami funkcjonowania tej aplikacji, 

2)  została umocowana przez Uczestnika  do działania w jego imieniu i na jego rzecz, poprzez złożenie  

zaakceptowanego przez KDPW_CCP pisemnego oświadczenia według wzoru określonego przez 

KDPW_CCP. 

2. Użytkownik, działając w imieniu i na rachunek Uczestnika:  

1) ma bezpośredni dostęp za pośrednictwem Aplikacji GUI do danych w Systemach rozliczeń, które 

dotyczą Uczestnika oraz jest uprawniony do ich przeglądania,  

2) samodzielnie odbiera od KDPW_CCP oraz samodzielnie składa do KDPW_CCP, za pośrednictwem 

Aplikacji GUI, określone przez KDPW_CCP i dostępne w Aplikacji GUI, informacje i oświadczenia 

w postaci elektronicznej, w zakresie dotyczącym obecnej i przyszłej działalności Uczestnika 

w Systemach rozliczeń.  

3. Użytkownik jest identyfikowany w Aplikacji GUI w wyniku pozytywnego zakończenia procesu 

uwierzytelnienia do Konta Dostępowego, zgodnie z zasadami funkcjonowania tej aplikacji.  

4. Użytkownik nie występuje w roli Administratora (funkcja niedostępna). 

5. Za działania i zaniechania Użytkownika w Aplikacji GUI oraz skutki tych działań i zaniechań wyłączną 

i pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik, którego reprezentuje Użytkownik. 

4. WYŁĄCZNY CEL KORZYSTANIA 

Użytkownik, działając w imieniu i na rachunek Uczestnika, korzysta z usługi Aplikacji GUI, która polega 

na: 

1) udostępnieniu Uczestnikowi i przeglądaniu przez osoby działające w jego imieniu oraz na jego 

rachunek danych oraz informacji i oświadczeń, określonych przez KDPW_CCP we właściwych 

Regulaminach rozliczeń transakcji, uchwałach wydawanych na ich podstawie lub niniejszym 

Porozumieniu,  

2) samodzielnym odbieraniu przez osoby działające w imieniu i na rachunek Uczestnika informacji 

oraz oświadczeń przekazywanych w postaci elektronicznej przez KDPW_CCP, a także 

samodzielnym składaniu tych informacji i oświadczeń w tej postaci do KDPW_CCP, w zakresie 

dotyczącym obecnej, a także przyszłej działalności Uczestnika w Systemach rozliczeń, co stanowi 

komunikację pomiędzy Uczestnikiem a KDPW_CCP w ramach systemu GUI, o którym mowa we 

właściwym Regulaminie rozliczeń transakcji.  

5. AKCEPTACJA PO RAZ PIERWSZY WARUNKÓW DOSTĘPU DO APLIKACJI GUI 

1. Użytkownik akceptuje po raz pierwszy warunki dostępu do Aplikacji GUI, działając w imieniu i na 

rzecz Uczestnika (co oznacza zawarcie umowy zgodnej z niniejszym Porozumieniem), wnioskując o 

usługę Aplikacji GUI, przy czym akceptacja Porozumienia wymaga: 

1) potwierdzenia informacji o zapoznaniu się z niniejszym  Porozumieniem w ramach formularza 

wniosku o dostęp do Aplikacji GUI oraz 

2) złożenia przez Uczestnika pisemnego oświadczenia zgodnie z Porozumieniem, według wzoru 

określonego przez KDPW_CCP.  

2. Użytkownik, akceptując Porozumienie, zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania jego 

postanowień. 
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3. Przez akceptację przez Użytkownika Porozumienia, Uczestnik, którego reprezentuje ten 

Użytkownik, uznaje skuteczność doręczeń oświadczeń i informacji za pośrednictwem Aplikacji GUI na 

podstawie tego Porozumienia oraz zobowiązuje się do: 

1)  zapewnienia Użytkownikowi warunków do właściwego zabezpieczenia hasła i danych 

wykorzystywanych do logowania oraz urządzeń, z wykorzystaniem których osoba ta korzysta z 

Aplikacji GUI, a także do zapewnienia ochrony tych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem 

lub dostępem osób nieuprawnionych,   

2)  bieżącej weryfikacji, czy stosowane przez Użytkownika metody i środki mające zapewnić ochronę 

danych logowania do Aplikacji GUI, z wykorzystaniem których Użytkownik loguje się do Aplikacji 

GUI, przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, są adekwatne 

i zapewniają należyty poziom tej ochrony, 

3) polegania wyłącznie na danych i informacjach dostępnych na podstawie komunikacji określonej 

we właściwym Regulaminie rozliczeń transakcji, 

4) ponoszenia wyłącznego ryzyka związanego z doborem stosowanych środków ochrony lub metody 

zabezpieczenia danych lub urządzeń, z których korzysta Użytkownik, 

5) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności, niezależnie od winy Uczestnika, za korzystanie przez 

Użytkownika z Aplikacji GUI lub niewłaściwe korzystanie z tej aplikacji,  

6) chronienia i zabezpieczania KDPW_CCP oraz osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz, 

przed wszelkimi roszczeniami, które wynikają lub mają związek z naruszeniem Porozumienia 

lub z korzystaniem z Aplikacji GUI przez Użytkownika, który reprezentuje Uczestnika. Obejmuje 

to ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, 

strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i opłat za  obsługę prawną. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania aktualności danych zawartych w treści 

dostarczonych do KDPW_CCP pełnomocnictw dotyczących Użytkowników, działających w jego imieniu 

oraz na jego rachunek, na ich podstawie, a także do niezwłocznego zapoznania Użytkowników z treścią 

Porozumienia, a także ich późniejszymi zmianami.  

5. Uczestnik zobowiązuje się nie dokonywać zmiany zakresu umocowania wynikającego z udzielonych 
przez niego pełnomocnictw, o ile KDPW_CCP nie wystąpi o tę zmianę. 

6. UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI GUI 

1. Użytkownik działający w imieniu Uczestnika może korzystać z Aplikacji GUI w zakresie udzielonego 

dostępu, określonego w tej aplikacji. 

2. Korzystanie z Aplikacji GUI nie daje Użytkownikowi ani Uczestnikowi żadnych praw własności 

intelektualnej do niej.  

3. Układ treści prezentowany w ramach Aplikacji GUI, logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe 

stanowią przedmiot praw wyłącznych KDPW lub KDPW_CCP i podlegają ochronie prawnej. 

4. KDPW_CCP nie przekazuje Użytkownikowi ani Uczestnikowi na podstawie Porozumienia żadnych 

praw do Aplikacji GUI ani wybranych jego części. Oprogramowanie, prawa do niego oraz inne prawa 

własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom. 

7. PRZESTRZEGANIE ZASAD 

Niezależnie od innych warunków i wymogów, wprowadza się obowiązek przestrzegania   wszystkich 

zasad określonych w Porozumieniu,  a w szczególności: 

1) nie można utrudniać działania Aplikacji GUI, ani nie można dostarczać za jej pośrednictwem 

treści o charakterze bezprawnym, 
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2) należy uzyskać dostęp do Aplikacji GUI przestrzegając instrukcji udostępnianych 

Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji GUI, 

3) należy korzystać z Aplikacji GUI przestrzegając właściwe zasady bezpieczeństwa, w tym zasady 

bezpieczeństwa zastosowane przez Uczestnika oraz wymagane zgodnie z Porozumieniem. W 

szczególności należy korzystać z Aplikacji GUI wyłącznie ze stanowisk komputerowych i 

urządzeń końcowych, które są bezpieczne i akceptowane przez Uczestnika, 

4) należy korzystać z Aplikacji GUI zgodnie z przepisami prawa określonymi we właściwym 

Regulaminie rozliczeń transakcji, 

5) można korzystać z Aplikacji GUI wyłącznie w bezpośrednim związku z uczestnictwem 

Uczestnika we właściwym Systemie rozliczeń, 

6) można korzystać z Aplikacji GUI wyłącznie osobiście w celu określonym w Porozumieniu oraz 

mając tytuł prawny pozwalający na dostęp do danych oraz składania informacji i oświadczeń w 

Systemach rozliczeń, w zakresie dotyczącym działalności Uczestnika w tych systemach, 

7) należy zapewnić poufność danych i informacji udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji GUI 

we właściwy sposób wymagany dla informacji stanowiących tajemnicę zawodową w 

rozumieniu właściwych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , 

8) zabrania się korzystania przez Użytkownika z Aplikacji GUI w celach prywatnych, 

9) zabrania się udostępniania danych logowania do Aplikacji GUI innym osobom, 

10) zabrania się udzielania dostępu do Aplikacji GUI osobom nieuprawnionym. 

8. DOSTĘP DO APLIKACJI GUI 

1. Dostęp do Aplikacji GUI następuje przez Stronę, która przekierowuje na stronę logowania do 

Aplikacji GUI zgodnie z zasadami funkcjonowania tej aplikacji.  

2. Korzystanie z Aplikacji GUI następuje po: 

1) otwarciu Konta Dostępowego. Konto to zostaje otwarte po weryfikacji adresu poczty 

elektronicznej podanego w formularzu, która dokonywana zgodnie z zasadami funkcjonowania 

tej aplikacji. Użytkownik może utworzyć Konto Dostępowe zgodnie z instrukcją, która jest 

dostępna w ramach Aplikacji GUI,  

2) zapoznaniu się przez Użytkownika z klauzulą o przetwarzaniu przez KDPW_CCP  danych 

osobowych, która jest dostępna w ramach formularza wniosku o dostęp do Aplikacji GUI, a 

następnie zaakceptowaniu jej, 

3) dostarczeniu do KDPW_CCP podpisanego przez osoby reprezentujące Uczestnika, zgodnie z 

właściwymi zasadami reprezentacji, oświadczenia, według wzoru określonego przez 

KDPW_CCP, na podstawie którego Uczestnik akceptuje Porozumienie, wyraża zgodę na dostęp 

do danych oraz informacji w ramach Aplikacji GUI zgodnie z Porozumieniem, a także 

umocowuje Użytkownika w zakresie określonym w pkt IV, przy czym pełnomocnictwo to jest 

udzielone bez ograniczeń w ramach Aplikacji GUI i może zostać cofnięte/odwołane wyłącznie 

na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, 

4) zaakceptowaniu przez KDPW_CCP dostępu do Aplikacji GUI i poinformowaniu o tym 

Użytkownika. 

3. Dostęp do Aplikacji GUI następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania 

czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 powyżej, przy czym termin ten rozpoczyna bieg, jeżeli 

czynności te spełniają wymagania wynikające z niniejszego Porozumienia. 
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9. LOGOWANIE DO APLIKACJI GUI 

Logowanie do Aplikacji GUI wymaga przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia do Konta 

Dostępowego. Przez uwierzytelnienie rozumie się proces zgodny z zasadami funkcjonowania tej 

aplikacji, polegający na podaniu loginu i ustanowionego przez posiadacza konta hasła do Konta 

Dostępowego. Przez uwierzytelnienie rozumie się proces polegający na potwierdzeniu przez 

Użytkownika Konta Dostępowego zadeklarowanej przez niego, przy otwieraniu tego konta, 

tożsamości.  Uwierzytelnienie do Konta Dostępowego wymaga podania loginu i ustanowionego hasła 

do Konta Dostępowego oraz użycia dodatkowego mechanizmu uwierzytelnienia, jakim jest 

potwierdzenie deklarowanej tożsamości z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej.  Korzystanie z Aplikacji 

Mobilnej nie jest wymagane, w przypadku, gdy logowanie następuje na komputerze lub urządzeniu 

mobilnym z wykorzystaniem przeglądarki, która przez Użytkownika została zarejestrowana jako 

zaufana. Szczegółowe informacje dotyczące pobrania oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej, w tym 

wymagań technicznych dla urządzeń mobilnych na jakie aplikacja może zostać pobrana oraz zasady 

zarządzania przeglądarkami oznaczonymi jako zaufane, znajdują się w instrukcji użytkownika konta, 

zamieszczonej na stronie internetowej. 

10. DORĘCZENIE 

1. Przez doręczenie za pośrednictwem Aplikacji GUI oświadczenia lub informacji: 

1) dostarczanych przez Uczestnika do KDPW_CCP – uznaje się zaakceptowanie przez Użytkownika, 

działającego w imieniu i na rzecz Uczestnika, tego oświadczenia lub informacji, zgodnie z 

zasadami funkcjonowania tej aplikacji, w wyniku którego proces ten zostaje zarejestrowany w 

Aplikacji GUI;  

2) dostarczanych przez KDPW_CCP do Uczestnika - uznaje się udostępnienie Użytkownikowi tego 

oświadczenia lub informacji w Aplikacji GUI, co następuje w wyniku zarejestrowania tego 

procesu w Aplikacji GUI.   

Zarejestrowanie procesu w Aplikacji GUI, o którym mowa, odpowiednio, w pkt 1 i 2 powyżej, uznaje 

się za złożenie przez, odpowiednio, Uczestnika lub KDPW_CCP, oświadczenia zgodnego z jego treścią 

dostępną w Aplikacji GUI, z uwzględnieniem przepisów regulacji KDPW_CCP.    

2. Za moment doręczenia oświadczeń i informacji za pośrednictwem Aplikacji GUI uznaje się: 

1) w przypadku składanych przez Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji GUI informacji lub 

oświadczeń – moment (data i godzina) zaakceptowania przez Uczestnika oświadczenia lub 

informacji zarejestrowany w Aplikacji GUI, 

2) w przypadku udostępnianych Uczestnikowi za pośrednictwem Aplikacji GUI danych i/lub 

informacji – moment (data i godzina) zarejestrowania w Aplikacji GUI udostępnienia danych 

i/lub informacji Użytkownikowi. 

Jeżeli doręczenie KDPW_CCP oświadczeń lub informacji za pośrednictwem Aplikacji GUI jest 

niemożliwe z powodów technicznych będących po stronie KDPW_CCP (awaria systemu), Uczestnik 

powinien skorzystać z innego, aktywowanego przez niego systemu komunikacji elektronicznej zgodnie 

z właściwym Regulaminem rozliczeń transakcji.  

3. Doręczenie przez Uczestnika oświadczenia lub informacji do KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji 

GUI jest możliwe w zakresie udostępnionym w tej aplikacji w przypadkach tam wskazanych zgodnie z 

regulacjami KDPW_CCP. 



                                                                                   Tekst obowiązujący od 5 listopada 2022 r. 
 

7 
 

11. POUFNOŚĆ DANYCH LOGOWANIA 

1. Dane logowania do Aplikacji GUI należą wyłącznie do Użytkownika i nie wolno ich nikomu 

ujawniać.  

2. Należy zadbać o poufność danych logowania, w szczególności hasło do Konta Dostępowego nie 

może być identyczne z hasłami używanymi w jakichkolwiek innych portalach i kontach 

internetowych. W razie wykrycia nieuprawnionego użycia danych logowania należy postępować 

zgodnie z właściwymi procedurami Uczestnika oraz zgodnie z Porozumieniem i instrukcjami 

dostępnymi w ramach Aplikacji GUI. 

12. WARUNKI TECHNICZNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Korzystanie z Aplikacji GUI możliwe jest, o ile połączenie teleinformatyczne, stanowiska 

komputerowe lub inne urządzenia końcowe, z których korzysta Użytkownik za zgodą Uczestnika, 

spełniają minimalne wymagania techniczne zgodnie z Porozumieniem lub instrukcjami dostępnymi w 

ramach Aplikacji GUI lub na Stronie. Urządzenia te powinny mieć możliwość korzystania z sieci internet, 

być wyposażone w zaufaną przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie klienckie, 

umożliwiające właściwe korzystanie z Aplikacji GUI. Uczestnik zobowiązany jest, odpowiednio: 

1) zapewnić należytą ochronę danych wykorzystywanych przez osobę umocowaną do logowania się 

i akceptowania operacji w ramach Aplikacji GUI, a także zapewnić tej osobie warunki do 

właściwego zabezpieczenia urządzeń, z wykorzystaniem których osoba ta loguje się do tej aplikacji, 

oraz ochrony tych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób 

nieuprawnionych, albo 

2) na bieżąco weryfikować, czy stosowane przez osobę umocowaną, metody i środki mające zapewnić 

ochronę danych wykorzystywanych przez nią do logowania się i potwierdzania operacji w ramach 

Aplikacji GUI oraz mające chronić urządzenia, z wykorzystaniem których osoba ta loguje się do tej 

aplikacji, przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, są adekwatne 

i zapewniają należyty poziom tej ochrony. 

2. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Aplikacji GUI pokrywają 

Uczestnicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi 

lub innymi dostawcami usług internetowych.  

3. KDPW_CCP nie zapewnia wsparcia technicznego do Aplikacji GUI.  

KDPW_CCP może podjąć w każdej chwili środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia 

zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Aplikacji GUI. 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. KDPW_CCP nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) utracone zyski, przychody, straty finansowe, szkody pośrednie, 

2) jakiekolwiek straty bądź szkody, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu 

uzasadnionych środków, 

3) prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji Mobilnej na urządzeniu, na które została pobrana, ani za 

działania i zaniechania podejmowane za pośrednictwem tej aplikacji, chyba że szkoda nastąpiła w 

winy umyślnej KDPW_CCP. W przypadku utraty urządzenia z zainstalowaną Aplikacją Mobilną 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za uniemożliwienie dostępu osób trzecich do Aplikacji GUI. 

2.Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność, niezależnie od jego winy, za korzystanie przez 

Użytkownika z Aplikacji GUI lub niewłaściwe korzystanie z Aplikacji GUI (w tym nieautoryzowany 
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dostęp), chyba że szkoda nastąpiła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa KDPW_CCP. W 

szczególności KDPW_CCP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez 

Uczestnika lub Użytkownika w związku z: 

1) jego dostępem do Aplikacji GUI, przeglądaniem danych tam udostępnianych lub składaniem oraz 

odbiorem informacji i oświadczeń w ramach tej aplikacji, chyba że szkoda nastąpiła z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa KDPW_CCP, 

2) awarią systemów informatycznych lub środków łączności, w szczególności powodujących 

niedostępność strony internetowej KDPW_CCP, niedostępność lub zniekształcenie danych w 

ramach Aplikacji GUI lub niemożliwość złożenia przez Uczestnika oświadczenia lub informacji w 

ramach tej aplikacji, chyba że szkoda nastąpiła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

KDPW_CCP, 

3) wykorzystaniem Aplikacji GUI przez Uczestnika lub Użytkownika, w sposób niezgodny z jej celem 

lub Porozumieniem, 

4) działaniami lub zaniechaniami osób występujących w roli Użytkownika, 

5) udzieleniem przez Użytkownika dostępu do Aplikacji GUI osobie nieupoważnionej, 

6) niezapewnieniem bezpieczeństwa dostępu do Aplikacji GUI przez Uczestnika lub Użytkownika, 

7) dostępem do innych usług świadczonych przez KDPW na podstawie zasad określonych przez ten 

podmiot, w tym w zakresie dotyczącym Konta Dostępowego, 

8) utratą danych i urządzeń służących do logowania i potwierdzania operacji w Aplikacji.    

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji 

danych, niezbędnej do korzystania z Aplikacji GUI. 

4. Za działania podejmowane za pośrednictwem Konta Dostępowego odpowiada Uczestnik, a 

wobec niego – Użytkownik.  

14. ZAWIESZENIE LUB PRZERWANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI GUI 

1. KDPW_CCP może w każdej chwili zawiesić lub przerwać dostęp Użytkownika do Aplikacji GUI 

tymczasowo bądź stale, a także wprowadzić określone dodatkowe ograniczenia, jeżeli zachodzi 

ryzyko, że: 

1) dalszy dostęp może naruszyć bezpieczeństwo Systemów rozliczeń lub danych tam 

rejestrowanych, 

2) powstanie po stronie KDPW_CCP, KDPW lub Uczestników szkoda majątkowa,  

3) wymagają tego właściwe przepisy prawa. 

2. KDPW_CCP zastrzega sobie prawo, do zarządzenia przerwy technicznej i czasowego ograniczenia 

bądź przerwania dostępu do Aplikacji GUI z tego powodu, po uprzednim udostępnieniu informacji o 

tym Użytkownikowi. 

15. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik podaje swoje dane osobowe KDPW_CCP dobrowolnie z chwilą ubiegania się o dostęp 

do Aplikacji GUI. Przez złożenie oświadczenia w sprawie dostępu do Aplikacji GUI Uczestnik 

potwierdza, że Użytkownik zapoznał się z udostępnioną jemu klauzulą o przetwarzaniu jego danych 

osobowych.    

Użytkownik podając swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie tych danych 

do KDPW w celu ich weryfikacji i korzystania z Aplikacji GUI. 
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16. ZMIANA POROZUMIENIA 

1. KDPW_CCP może zmienić treść niniejszego Porozumienia, w tym dodatkowe warunki i wymogi 

dotyczące Aplikacji GUI, które są udostępniane w ramach Aplikacji GUI, Stronie lub na stronie 

internetowej KDPW_CCP.  

2. Zmiana Porozumienia wymaga jej opublikowania w ramach Aplikacji GUI lub na Stronie oraz 

przekazywania informacji o dokonaniu zmiany, odpowiednio, Użytkownikowi lub Uczestnikowi 

za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w Aplikacji GUI) lub w inny sposób 

przyjęty zgodnie z właściwym Regulaminem rozliczeń transakcji. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień poniżej, zmiany wchodzą w życie w terminie dwóch tygodni od ich 

udostepnienia w ramach Aplikacji GUI lub na Stronie, chyba że KDPW_CCP określi dłuższy termin 

ich wejścia w życie.  

4. Modyfikacja techniczna sposobu realizacji funkcjonalności Aplikacji GUI 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 Porozumienia. 

5. W zakresie dotyczącym zmiany właściwego Regulaminu rozliczeń transakcji oraz innych regulacji 

wydanych na jego podstawie obowiązują postanowienia tych regulacji. 

6. W przypadku, jeżeli Uczestnik lub Użytkownik nie akceptuje zmienionej treści Porozumienia, jest 

uprawniony i zobowiązany do zaprzestania korzystania z Aplikacji GUI. 

17. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI GUI 

1. KDPW_CCP przysługuje uprawnienie do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji GUI 

w każdej chwili, w tym do czasowego jej zablokowania, bez prawa do żądania jakiegokolwiek 

odszkodowania z tego tytułu, w przypadku, jeżeli: 

1) Porozumienie nie jest przestrzegane, 

2) zagraża to bezpieczeństwu Systemów rozliczeń lub danych tam zawartych, 

3) zagraża to bezpieczeństwu systemów i rozwiązań informatycznych KDPW_CCP lub KDPW, 

4) wystąpi podejrzenie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji GUI, 

5) Uczestnik wystąpi z takim wnioskiem, 

6) wymagają tego właściwe przepisy prawa.     

2. Uczestnik oraz Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia KDPW_CCP o każdym 

przypadku nieautoryzowanego dostępu innych osób do danych i informacji za pośrednictwem Aplikacji 

GUI lub uzasadnionego zagrożenia nieautoryzowanego dostępu do tych danych i informacji.  

18. ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DLA UŻYTKOWNIKA  

Uczestnik może w każdej chwili cofnąć/odwołać pełnomocnictwo udzielone Użytkownikowi składając 

w tym celu pisemne oświadczenie do KDPW_CCP, zgodnie ze wzorem określonym przez KDPW_CCP. 

Cofnięcie/odwołanie pełnomocnictwa udzielonego Użytkownikowi będzie skuteczne od momentu 

rejestracji w tej aplikacji cofnięcia/odwołania tego dostępu, co następuje zgodnie z oświadczeniem 

złożonym do KDPW_CCP, ale nie wcześniej niż z upływem drugiego dnia roboczego następującego po 

dniu złożenia pisemnego oświadczenia.  

19. REKLAMACJE 

Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy 

właściwego Regulaminu rozliczeń transakcji dostępnego na Stronie.  
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20. ROZBIEŻNOŚCI 

1.Treść instrukcji udostępnianych w ramach Aplikacji GUI należy interpretować zgodnie 

z postanowieniami Porozumienia. 

2. Jeśli okaże się, że określonego postanowienia nie można wyegzekwować, nie będzie to miało 

wpływu na pozostałe postanowienia Porozumienia.  

21. DANE KONTAKTOWE 

KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, 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. 

mailto:ccp@kdpw.pl
http://www.kdpwccp.pl/
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