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Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.
§1
Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną stanowi regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną,
t. jedn. Dz. U. 2017.1219 z późn. zm. i określa w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą w Krakowie poprzez System.
2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem;
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
3. warunki korzystania z Systemu.
4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. tryb postępowania reklamacyjnego.
§2
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
2. System – zbiór współdziałających ze sobą urządzeń i programów oraz procedur, przy pomocy których
przyjmowane, przechowywane, ujawniane, aktualizowane, usuwane i chronione są Informacje gospodarcze oraz
inne dane konieczne do prawidłowego świadczenia przez KBIG usług drogą elektroniczną, z którym połączenie
możliwe jest poprzez:
a) serwis internetowy „KBIG Portal”;
b) serwis XML;
c) wymiana plików innymi drogami elektronicznymi.
3. KBIG — Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000172726, NIP 5262723311, o kapitale zakładowym 12 000 000,00 zł, wpłaconym w całości.
4. Partner - podmiot, który zawarł z KBIG Umowę IG.
5. Wierzyciel –wierzyciel, o którym mowa w art. 12a Ustawy.
6. Pytający – podmiot, w tym Podmiot Uprawniony, który nie zawarł z KBIG Umowy IG.
7. Podmiot Uprawniony – podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
t. jedn. Dz. U. 2018.1025 z późn. zm.
9. Użytkownik — Partner, Wierzyciel, Pytający a także osoba fizyczna, upoważniona do korzystania z Systemu.
10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowa IG.
11. Umowa IG – umowa o udostępnianie informacji gospodarczych.
12. Login – unikalny ciąg znaków przypisany Użytkownikowi przez KBIG, jednoznacznie go identyfikujący.
13. Hasło – ciąg znaków służący do uwierzytelnienia Użytkownika w Systemie podczas próby logowania.
14. Ustawa - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2018.470 z późn. zm.
15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16. U.ś.d.e. - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną, t. jedn. Dz. U. 2017.1219
z późn. zm.
17. Informacje gospodarcze – informacje gospodarcze w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy.
18. Regulamin Zarządzania Danymi – Regulamin Zarządzania Danymi Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.
w rozumieniu art. 11 Ustawy.
2/7

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Lublańska 38 • 31-476 Kraków • Polska
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000172726 • NIP 5262723311• REGON 015540851
Kapitał zakładowy: 12.000.000 zł (wpłacony w całości)
www.kbig.pl

1.
2.
3.

§3
Za pośrednictwem Systemu Partner, Wierzyciel oraz Pytający mogą korzystać z usług KBIG, których rodzaj i
zakres określa Umowa lub Regulamin Zarządzania Danymi.
Z zastrzeżeniem pkt 3 Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez KBIG Użytkownikowi Loginu pocztą
elektroniczną na adres email wskazany w zgłoszeniu.
Umowa IG zostaje zawarta z chwilą w niej określoną.
§4

1.
2.
3.
4.

Właścicielem Systemu jest KBIG.
Nazwa Systemu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
Korzystanie z Systemu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i w Regulaminie Zarządzania Danymi.
Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Systemu, a w szczególności niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym KBIG, są następujące:
a) Serwis internetowy „KBIG Portal” – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej,
FireFox w wersji 4 lub wyższej z szyfrowaniem połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu
algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit);
b) Serwis XML – klient SOAP w wersji 1.1 zgodny ze specyfikacją WS-I i wspierający szyfrowanie połączenia
zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256
(256bit) lub AES 128 (128bit);
c) Wymiana plików – klient SFTP w wersji 6 lub klient FTPS wspierający szyfrowanie połączenia zgodnie z
protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub
AES 128 (128bit). Wszystkie pliki dostarczane przez klienta powinny być skompresowane popularnym
formatem (np. ZIP), przy czym rozmiar pojedynczego pliku archiwum nie powinien być większy od 2GB. W
innych przypadkach wymiana plików możliwa jest tylko przy użyciu bezpiecznych mechanizmów szyfrujących,
takich jak PGP.
5. Rejestracja Partnera w Systemie dokonywana jest po zawarciu Umowy IG.
6. Rejestracja Wierzyciela w Systemie dokonywana jest na podstawie pozytywnej weryfikacji przez KBIG złożonego
przez Wierzyciela wniosku zgłoszeniowego.
7. Rejestracja Pytającego w Systemie dokonywana jest po jego identyfikacji przez KBIG na zasadach określonych w
Regulaminie Zarządzania Danymi.
8. Partner i Wierzyciel mogą korzystać z Systemu za pośrednictwem wszystkich kanałów określonych w § 2 pkt 2.
9. Pytający może korzystać z Systemu za pośrednictwem kanału określonego w § 2 pkt 2 lit. a).
10. Korzystanie z Systemu jest możliwe po aktywacji konta Użytkownika po pierwszym zalogowaniu do Systemu
przez Użytkownika, upoważnionego zgodnie z § 5.
11. Zakazane jest dostarczanie do Systemu treści o charakterze bezprawnym.

1.
2.
3.
4.
5.
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7.

§5
Partner przekazuje KBIG zgłoszenie Użytkownika drogą mailową na adres wskazany przez KBIG.
Wierzyciel oraz Pytający przekazują KBIG zgłoszenie Użytkownika we wniosku zgłoszeniowym, o którym mowa
w Regulaminie Zarządzania Danymi.
KBIG przydziela Użytkownikowi indywidualne konto w Systemie, z którym związany jest unikalny identyfikator
(Login), Hasło oraz zestaw atrybutów, takich jak prawa dostępu czy konfiguracja.
Po otrzymaniu zgłoszenia KBIG przesyła Użytkownikowi Login pocztą elektroniczną na adres email wskazany w
zgłoszeniu.
Hasło tymczasowe KBIG przesyła poprzez krótkie wiadomości tekstowe (sms) na numer telefonu komórkowego
Użytkownika wskazany w zgłoszeniu, a w przypadku braku jego wskazania - listem poleconym na adres
Użytkownika wskazany w zgłoszeniu.
Przy pierwszym logowaniu Użytkownik dokonuje zmiany Hasła tymczasowego na Hasło stworzone przez
Użytkownika i znane tylko jemu.
KBIG, na pisemne żądanie Partnera, Wierzyciela lub Pytającego, blokuje konto Użytkownika, uniemożliwiając
tym samym logowanie i dalsze korzystanie z Systemu.
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W przypadkach określonych w Regulaminie Zarządzania Danymi KBIG ma prawo samodzielnego zablokowania
konta Użytkownika.
W celu wprowadzenia zmiany sposobu połączenia z Systemem lub zmiany Użytkownika postanowienia pkt 1 –
7 stosuje się odpowiednio.
§6
Administratorem w rozumieniu RODO danych osobowych Partnera, Wierzyciela, Pytającego oraz Użytkowników
jest KBIG.
KBIG oświadcza, że stosuje wysokie standardy zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą
elektroniczną oraz, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by dokonywane przez KBIG przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie
danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
KBIG oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych.
KBIG zobowiązuje się do:
a) podejmowania, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku;
b) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
c) prowadzenia ewidencji osób fizycznych upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
d) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania
tajemnicy;
e) stosowania się do postanowień Regulaminu.
Niezależnie od postanowień pkt 1 - 4, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 u.ś.d.e., KBIG
informuje, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia
wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej
informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego
poprzez oprogramowanie różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne. By ograniczyć te
ryzyka, Użytkownik powinien mieć na komputerze działający aktualny program antywirusowy oraz zachować
ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników
itp. oraz utrzymywać nadane mu Loginy i Hasła w ścisłej tajemnicy.
§7
KBIG nie jest odpowiedzialna za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu oraz za przerwy w świadczeniu usług.
KBIG ma prawo do wyłączania Systemu lub ograniczania jego dostępności w celu dokonania niezbędnych
czynności konserwacyjnych.
KBIG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą KBIG,
w tym powstałych na skutek działania lub zaniechania Partnera, Wierzyciela, Pytającego, Użytkownika lub
podmiotu trzeciego.
KBIG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej
należy rozumieć każdą okoliczność, która jest niezależna od KBIG, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach
niemożliwa do uniknięcia, jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze
żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne.
Odpowiedzialność KBIG wobec Partnera lub Pytającego niebędących Konsumentem ograniczona jest do strat
poniesionych przez Partnera lub Pytającego i do łącznej wysokości rocznego wynagrodzenia KBIG netto z tytułu
wykonywania Umowy, z tytułu wszystkich zdarzeń łącznie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie dotyczy szkody wyrządzonej z winy umyślnej KBIG.
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KBIG nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność informacji ujawnionych
Partnerowi lub Pytającemu niebędącym Konsumentem, chyba że nieprawdziwość, nieaktualność lub
niekompletność tych informacji wynika z winy umyślnej KBIG.
Partner, Wierzyciel lub Pytający ponoszą pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz osób działających w ich
imieniu, w szczególności za działania niezgodne z Umową, Regulaminem, Regulaminem Zarządzania Danymi,
RODO, RŚUDE lub Ustawą.
Partner, Wierzyciel lub Pytający ponoszą pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje lub zaniechane
działania na podstawie usług i informacji otrzymywanych na podstawie Umowy.
Przekazywanie osobom trzecim Informacji gospodarczych uzyskanych za pośrednictwem KBIG jest zakazane.
§8
Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem poleconym na adres KBIG: ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków.
Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne składającego reklamację Partnera,
Wierzyciela lub Pytającego, jak również wskazywać przyczynę oraz zwięzły opis sytuacji stanowiącej podstawę
reklamacji.
KBIG rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji KBIG.
W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta odpowiedź na reklamację KBIG przekazuje Konsumentowi
na papierze lub innym trwałym nośniku.
§9
Konsument ma możliwość skierowania powództwa do sądu powszechnego, jak również skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są m.in.:
a) mediacja przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej – na wniosek Konsumenta lub z urzędu,
jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta; mediacja jest dobrowolna, a zatem na taki sposób
rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Konsument, jak i KBIG.
b) w drodze rozwiązania sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki - na wniosek Konsumenta;
postępowanie jest dobrowolne, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno
Konsument, jak i KBIG.
§ 10
W przypadku, w którym Umowa, została zawarta na czas nieoznaczony każda ze Stron może pisemnie
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
W przypadku, w którym Umowa została zawarta na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu,
na który została zawarta.
Strony mogą przewidzieć w Umowie inne okresy wypowiedzenia niż przewidziane w pkt 1 i 2 oraz określić
przesłanki uzasadniające rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przysługujące każdej ze Stron.
Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając KBIG oświadczenie.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Zastrzegający może złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres: bok@kbig.pl poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od Umowy,
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
b) w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego pocztą na adres siedziby KBIG. W takim przypadku
oświadczenie musi zostać wysłane przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i może, ale nie musi,
zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik do Regulaminu.

§ 11
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia pod adresem www.kbig.pl.
2. KBIG ma prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. W
przypadku Wierzyciela lub Pytającego KBIG zawiadomi o każdej zmianie Regulaminu przesyłając Wierzycielowi i
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Pytającemu treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Wierzyciela lub Pytającego, jeżeli w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wierzyciel lub Pytający nie wypowie
Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Nieważność – w części lub w całości - jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu - niezależnie od przyczyn - nie
wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Umowy i Regulaminu Zarządzania
Danymi.
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WZÓR OŚWIADCZENIA PRZEZNACZONY DO WYKORZYSTANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ KONSUMENTA

____________________
(miejscowość, data)

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
Spółka Akcyjna
ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja niżej podpisany/a, ………………………….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania),
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej w dniu
………………………

……………………………………
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli oświadczenie składane jest w formie
pisemnej)
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