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Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Centrum Rozwoju Kapitału spółka z ograniczoną
odpowiedzialności z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Tuchołkowej 1/27, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000353005, która prowadzi elektroniczną platformę aukcyjną pod nazwą Elektroniczna
Giełda Kapitału i wykonuje wszystkie czynności związane z realizacją usług objętych
Regulaminem.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Elektronicznej Giełdy Kapitału: www.gieldakapitalu.pl.
§2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Platforma Elektroniczna Giełda Kapitału – elektroniczna platforma aukcyjna umożliwiająca
wybór, w drodze licytacji, najkorzystniejszej oferty obsługi lokaty na zasadzie
konkurencyjności, utrzymywany przez Operatora w domenie www.gieldakapitalu.pl;
2. Operator - Centrum Rozwoju Kapitału Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Tuchołkowej
1/27;
3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podpisała
z Operatorem platformy Elektroniczna Giełda Kapitału umowę na świadczenie usług
w zakresie korzystania z platformy Elektroniczna Giełda Kapitału jako Przystępujący,
Przystępujący dedykowany lub Wystawiający;
4. Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika utworzone na podstawie Umowy
zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, prowadzone pod zindywidualizowanym
oznaczeniem (Login) w Elektronicznej Giełdzie Kapitału, w którym gromadzone są dane
Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Elektronicznej Giełdy Kapitału;
5. Pełnomocnik Użytkownika - osoba reprezentująca Użytkownika wobec Operatora na mocy
wskazania w umowie z Operatorem, składania w imieniu Użytkownika oświadczeń woli w
związku z zawartą z Operatorem Umową, posiadająca konto na platformie Elektronicznej
Giełdy Kapitału z pełnymi uprawnieniami, w tym uprawnieniami do dodawania, usuwania i
zmieniania uprawnień Przedstawicieli Użytkownika;
6. Przedstawiciel Użytkownika - konto Użytkownika założone przez Pełnomocnika Użytkownika,
posiadające ograniczone uprawnienia (np. tylko do podglądu zdarzeń, udziału w aukcjach
itp.);
7. Przystępujący - każdy podmiot, który utworzył konto o profilu "Przystępujący" na platformie
Elektroniczna Giełda Kapitału, obejmujące uprawnienia do udziału w aukcjach jako podmiot
ubiegający się o obsługę lokaty;
8. Przystępujący dedykowany – każdy podmiot, dla którego Wystawiający pozostający z nim w
stałych stosunkach handlowych, za jego zgodą, utworzył konto o profilu Przystępujący
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„dedykowany” obejmujące uprawnienia do udziału w aukcjach Wystawiającego, który
utworzył ww. konto Użytkownika, w celu umożliwienia wskazanemu przez siebie
Przystępującemu dedykowanemu ubiegania się o obsługę lokaty tego Wystawiającego za
pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału; ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o
Przystępującym dotyczy to także Przystępującego dedykowanego, chyba, że Regulamin
stanowi inaczej.
Wystawiający - każdy podmiot, który utworzył konto o profilu "Wystawiający" na platformie
Elektroniczna Giełda Kapitału, obejmujące uprawnienia do wystawienia na aukcję wolnych
środków pieniężnych, o których obsługę w postaci lokaty będą ubiegały się zainteresowane
podmioty (Przystępujący);
Wolne środki pieniężne - zasoby finansowe posiadane lub oczekiwane przez Wystawiającego,
które ma zamiar ulokować w sposób bezpieczny i które jest zobowiązany przekazać do
obsługi na lokacie zwycięskiemu Przystępującemu po zakończeniu aukcji powodzeniem
i przybiciu na zasadach i warunkach określonych w warunkach aukcji zdefiniowanych przez
Wystawiającego;
Aukcja – tryb wyłaniania najkorzystniejszej oferty obsługi wolnych środków pieniężnych
możliwy do zrealizowania w sposób elektroniczny za pośrednictwem platformy Elektroniczna
Giełda Kapitału. Na aukcji licytowane są wolne środki pieniężne wystawiane przez
Wystawiających celem uzyskania najkorzystniejszej oferty obsługi lokaty;
Stawka postąpienia- minimalna wysokość oprocentowania lokaty, licytowana przez
Przystępujących;
Zakończenie aukcji powodzeniem - zakończenie aukcji we wskazanym przez Wystawiającego
terminie przy złożonej co najmniej 1 ofercie przez podmioty o profilu Przystępujący
potwierdzona przybiciem. W wyniku zakończenia aukcji powodzeniem powstaje, po stronie
Wystawiającego zobowiązanie do powierzenia Przystępującemu wolnych środków
pieniężnych oraz odpowiadające mu zobowiązanie Przystępującego do przyjęcia wolnych
środków pieniężnych - na zasadach i warunkach określonych w warunkach aukcji
zdefiniowanych przez Wystawiającego oraz zobowiązanie wypłaty zysku z lokaty w wysokości
wskazanej w przedłożonej przez Przystępującego zwycięskiej ofercie;
Zakończenie aukcji niepowodzeniem - zakończenie aukcji w sposób inny, niż zakończenie
aukcji powodzeniem. W przypadku zakończenia aukcji niepowodzeniem pomiędzy
Wystawiającym a Przystępującym nie powstają zobowiązania dotyczące wystawionych
wolnych środków pieniężnych;
Kanał dostępu - sposób komunikacji z Operatorem i obejmujący w szczególności siec Internet
oraz platformę Elektronicznej Giełdy Kapitału - umożliwiający Użytkownikowi obsługę konta,
składanie dyspozycji lub przystępowanie do aukcji;
Powiadomienia sms/e-mail- usługa umożliwiająca Użytkownikom usługi dostęp za pomocą
wiadomości sms lub innych wiadomości elektronicznych do informacji o określonych
zdarzeniach, do dysponowania którymi są oni uprawnieni oraz o innych zdarzeniach
określonych przez Operatora;
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z usług Operatora świadczonych
za pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału;
Umowa – oznacza umowę podpisaną przez Operatora z Użytkownikiem;
Cennik – oznacza cennik niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Elektronicznej
Giełdy Kapitału;
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20. Stawka WIBID - oprocentowanie stosowane w rozliczeniach międzybankowych
wykorzystywane jako stopa podstawowa służąca do ustalenia wysokości stopy
oprocentowania lokat terminowych;
21. Podstawa kalkulacji /wartość bazowa/ – wartość wskazana w Umowie zawieranej przez
Operatora z Użytkownikiem jako określony procent (%) stopy procentowej WIBID w skali
roku, stanowiący podstawę dla kalkulacji należności Operatora portalu;
22. Najkorzystniejsza oferta – oferta złożona przez Przystępującego w okresie trwania aukcji,
zawierająca najwyższą wartość stałego oprocentowania (%), w skali roku, wystawionych
wolnych środków pieniężnych;
23. Lokata - środki pieniężne zdeponowane na rachunku bankowym lokaty na podstawie umowy
zawartej z bankiem, które bank zobowiązany jest wypłacić wraz z należnymi odsetkami w
dniu zapadalności lokaty.
24. Warunki aukcji – zdefiniowane przez Wystawiającego warunki powierzenia wolnych środków
pieniężnych do obsługi na lokacie;
25. Data otwarcia lokaty – pierwszy dzień roboczy, od którego bank będzie dysponował kwotą
depozytu na rachunku rozliczeniowym uznanym przez strony jako przeznaczony do obsługi
lokaty;
26. Data zamknięcia lokaty – ostatni dzień roboczy, w którym bank będzie dysponował kwotą
depozytu na rachunku rozliczeniowym uznanym przez strony jako przeznaczony do obsługi
lokaty;
27. Osobisty kod SMS - seria znaków, którą automatycznie otrzymują Użytkownicy drogą
SMS na wskazany na koncie Użytkownika numer telefonu, służąca do potwierdzenia
szczególnie istotnych operacji przeprowadzanych na Elektronicznej Giełdzie Kapitału.
§3
Czynności dokonywane w ramach Elektronicznej Giełdy Kapitału nie mają charakteru czynności
bankowych. Przystąpienie do Elektronicznej Giełdy Kapitału nie jest związane z otwarciem rachunku
bankowego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
§4
1. Elektroniczna Giełda Kapitału jest platformą działającą w oparciu o teleinformatyczne kanały
komunikacji świadczącą usługi w zakresie zautomatyzowanej obsługi procesu wyboru
najkorzystniejszej oferty na obsługę na lokacie wolnych środków pieniężnych.
2. Operator umożliwia Użytkownikom przeprowadzenie aukcji i wybór najkorzystniejszej oferty
na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie
narzędzia systemowe. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami
i nie gwarantuje, że Wystawiający i Przystępujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy
obsługi lokaty.
§5
1. Elektroniczna Giełda Kapitału działa w oparciu o system aukcyjny o charakterze otwartym
i zamkniętym.
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2. System aukcyjny otwarty wyświetla ogłoszenie o wystawieniu wolnych środków pieniężnych
do licytacji w sposób dostępny dla każdego Użytkownika o statusie konta "Przystępujący", z
wyjątkiem Przystępujących dedykowanych.
3. System aukcyjny zamknięty wyświetla ogłoszenie o wystawieniu wolnych środków pieniężnych
do licytacji tylko Użytkownikom o statusie konta "Przystępujący" wybranym przez Użytkownika
o statusie konta "Wystawiający" definiującym warunku aukcji.
§6
Szczegółowe informacje na temat odpłatności i kosztów korzystania z platformy Elektroniczna Giełda
Kapitału są zawarte w Cennikach stanowiących, stosownie do profilu Użytkownika, integralną część
umów zawieranych pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.
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Rozdział II.

Otwarcie i aktywacja konta
§7

1. Korzystanie z platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału wymaga utworzenia Konta
Użytkownika.
2. Otwarcie konta Użytkownika następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Operatorem
a Użytkownikiem, podpisanej obustronnie w sposób tradycyjny (w formie pisemnej) lub
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
na podstawie danych
Użytkownika wprowadzonych uprzednio do systemu na etapie rejestracji.
3. Konto Użytkownika, z zastrzeżeniem różnic dotyczących konta Przystępującego
dedykowanego określonych w § 15¹ poniżej, zostaje utworzone poprzez wykonanie kolejno
następujących czynności:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego;
b) pozytywną weryfikację danych i dokumentów Użytkownika przez Operatora;
c) wygenerowanie umowy w wersji elektronicznej, podpisanie jej przez Operatora Portalu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłanie jej do Użytkownika na
wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail;
d) podpisanie umowy przez Użytkownika podpisem elektronicznym lub
e) wydruk, podpisanie umowy przez Użytkownika w wersji papierowej w sposób tradycyjny
i przesłanie podpisanego dokumentu do Operatora;
f) otrzymanie powiadomienia drogą e-mail na wskazany w formularzu rejestracyjnym
adres e-mail o aktywacji konta Użytkownika z poziomu profilu Pełnomocnika
Użytkownika.
4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia konta Użytkownika na każdym
etapie obsługi wniosku, bez podania przyczyny odmowy.
§8
1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu rejestracji powinny wypełnić
formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania
wraz z obywatelstwem, serii i numeru dowodu osobistego (lub innego dokumentu
tożsamości), imion ojca i matki, numeru PESEL, numeru NIP, adresu e-mail, numeru telefonu
kontaktowego.
2. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz
jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącej we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także dokonywać czynności
rejestracyjnych w imieniu tych podmiotów może dokonać osoba, która zgodnie z zasadami
reprezentacji lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa jest uprawniona do działania
w imieniu tych podmiotów.
3. W celu rejestracji podmiotów, o których mowa w ust. 2 osoba umocowania do działania
w ich imieniu powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy (firmy)
podmiotu, adresu jego siedziby, wraz z nazwą kraju oraz pełnych danych rejestrowych, jak
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również podać: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z nazwą kraju, serię i numer
dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości), numer PESEL, adres e-mail. Jeśli
Pełnomocnikiem Użytkownika ma być inna osoba niż umocowana, zgodnie z zasadami
reprezentacji lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu
Użytkownika, wymagane jest dodatkowo podanie danych Pełnomocnika Użytkownika
zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Użytkownika
w momencie rejestracji. W każdej chwili po zarejestrowaniu Użytkownik może edytować
i uaktualniać swoje dane.
5. Przed zawarciem Umowy, jak również w każdym czasie obowiązywania Umowy, Operator
może żądać od Użytkownika przedstawienia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie
danych, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, w tym: odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS
w przypadku osób prawnych, zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), skanu dowodu osobistego w przypadku osób
fizycznych, w tym pełnomocników i osób działających w imieniu podmiotów zgodnie
z zasadami reprezentacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
§9
Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
1.
2.
3.
4.
5.

podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać
jeżeli jest osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które
Centrum Rozwoju Kapitału Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera w celu
wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości zgodnie
z godnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr133 poz.883)
wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
6. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
7. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy
adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług,
informacji handlowych o nowych usługach serwisu.
8. wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych obejmujących: nazwę (firmę) lub imię i
nazwisko na liście Użytkowników platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału publikowanej na
stronie www.gieldakapitalu.pl.
§ 10
1. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wskazuje typ konta (Wystawiający
lub Przystępujący).
2. Użytkownik, który chce korzystać z dwóch typów konta (jako Wystawiający i Przystępujący)
musi dokonać rejestracji dwóch niezależnych kont Użytkownika.
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3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wskazuje Pełnomocnika Użytkownika
dla każdego z kont, podając jego dane zgodnie z § 8 Regulaminu.
§ 11
1. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym
wygenerowana zostanie umowa, która po sprawdzeniu i podpisaniu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Operatora zostanie wysłana na podany adres e-mail celem jej podpisania
przez Użytkownika z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub celem
wydruku i podpisania umowy przez Użytkownika lub osób upoważnionych do działania w jego
imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji.
2. Dla zarejestrowania Pełnomocnika Użytkownika konieczne jest udzielenia pełnomocnictwa
oraz potwierdzenie przez Operatora tożsamości osoby Pełnomocnika. W tym celu Użytkownik
przesyła do Operatora na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego w formie
elektronicznej lub faxem dokument pełnomocnictwa lub wskazuje na pełnomocnictwo
wynikające z dokumentów rejestrowych. Zmiana Pełnomocnika Użytkownika wymaga złożenia
pisemnego oświadczenia Użytkownika wskazującego dane pełnomocnika Użytkownika,
doręczenia go Operatorowi oraz zmiany danych (Loginu i hasła) dostępu do konta
Użytkownika.
3. W razie niezgodności pomiędzy danymi podanymi w toku rejestracji a danymi Użytkownika
wynikającymi ze stosownych rejestrów, Umowy lub przesłanych wraz z nią dokumentów,
podpisanie Umowy przez Operatora i aktywacja konta nastąpi po wyjaśnieniu rozbieżności i
uzupełnieniu/skorygowaniu danych lub dokumentów przez Użytkownika.
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Operatora danych podanych w toku rejestracji,
na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przesłany zostanie elektroniczny
egzemplarz umowy podpisany przez Operatora kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Użytkownik jest zobowiązany do podpisania umowy przez wskazane na etapie rejestracji osoby
upoważnione do podpisu z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w
sposób tradycyjny. Umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w wersji
elektronicznej lub dwa egzemplarze podpisanej przez siebie umowy Użytkownik przesyła na
adres Operatora.
6. Po uzyskaniu podpisanej przez Użytkownika umowy Operator dokona aktywacji konta, o czym
użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mail. Po aktywacji konta będzie mógł rozpocząć
korzystanie z usług Elektronicznej Giełdy Kapitału.
7. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco przekazywać Operatorowi wszelkie informacje oraz
wszelką dokumentację będącą w jego posiadaniu albo też umożliwi mu dotarcie do takiej
dokumentacji, niezbędnej do zawarcia Umowy i prawidłowego świadczenia usług przez
Operatora.
8. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może od
niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie
elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego
upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on
jakąkolwiek czynność w ramach platformy Elektroniczna Giełda Kapitału, w szczególności:
uruchomił aukcję lub złożył ofertę w trakcie trwania licytacji (aukcji).
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9.

Użytkownik jest zobowiązany informować Operatora o każdej zmianie danych przekazanych
Operatorowi. Niezawiadomienie Operatora o zmianie danych zwalnia Operatora
z odpowiedzialności za wynikające z tego skutki prawne i faktyczne.
10. Zmiana danych jest dokonywana za pomocą konta Użytkownika. Zmiana danych może
wymagać potwierdzenia wykonania danej operacji za pomocą kodu SMS.
§ 12
1. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu. Wszelkie czynności związane z
funkcjonalnością aukcyjną może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
2. Po dokonaniu aktywacji konta Użytkownik ma możliwość zmiany przyjętych w trakcie
rejestracji loginu i hasła.
§ 13
1. Błędne wprowadzenie identyfikatora, hasła lub błędne udzielenie odpowiedzi na zadawane
pytania identyfikacyjne może spowodować zablokowanie lub przerwanie procesu aktywacji
lub logowania.
2. Odblokowanie aktywacji lub logowania jest możliwe poprzez wznowienie wykonywania
operacji lub poprzez wykonanie procedury odzyskiwania hasła.
3. Użytkownik powinien wylogować sie z aplikacji (np. przerwać połączenie internetowe) przed
opuszczeniem miejsca umożliwiającego bezpośrednie osobiste korzystanie z Elektronicznej
Giełdy Kapitału.
§ 14
1.

2.

Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail
wiadomości systemowych oraz informacji dotyczących usług świadczonych w ramach
Elektronicznej Giełdy Kapitału, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
o promocjach i innych usługach Operatora.
Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail
innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej
chwili cofnąć tę zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a
następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą
Operatora.
§ 15

Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie
swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres Operatora
dostępny na stronie Elektronicznej Giełdy Kapitału.
§ 15¹
1.

Użytkownik o profilu Wystawiający może na określonych niżej zasadach utworzyć dla podmiotu
z którym pozostaje w stałych stosunkach handlowych i za jego zgodą, profil z ograniczonymi
uprawnieniami pn. Przystępujący dedykowany, w celu umożliwienia takiemu podmiotowi,
reprezentowanemu przez przedstawiciela wskazanego przez Wystawiającego, ubiegania się na
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zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, o obsługę lokaty tego Wystawiającego za
pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału w ramach aukcji zamkniętej.
2.

Profil Przystępującego dedykowanego zostaje utworzone poprzez wykonanie kolejno
następujących czynności:
a) wypełnienie przez Wystawiającego formularza rejestracyjnego zawierającego co najmniej
następujące dane podmiotu dla którego tworzone jest konto: nazwy (firmy) podmiotu,
imienia i nazwiska oraz telefonu i adresu e-mail przedstawiciela banku dedykowanego do
korzystania w imieniu wskazywanego podmiotu z konta Przystępującego dedykowanego,
b) wygenerowanie przez system Elektronicznej Giełdy Kapitału powiadomień elektronicznych
wysyłanych na adres e-mail Wystawiającego tworzącego konto oraz wskazany adres e-mail
Przystępującego dedykowanego w celu potwierdzenia przez te podmioty rejestracji i
aktywacji konta oraz akceptacji Regulaminu i złożenia oświadczeń niezbędnych dla aktywacji
konta Przystępującego dedykowanego,
c) potwierdzenie przez Wystawiającego, w drodze elektronicznej, aktywacji konta
akceptacji zasad jego funkcjonowania na stronie Elektronicznej Giełdy Kapitału,

oraz

d) potwierdzenie przez Przystępującego dedykowanego, w drodze elektronicznej:
- aktywacji konta oraz akceptacji zasad jego funkcjonowania na stronie Elektronicznej Giełdy
Kapitału, w tym złożenia oświadczenia że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i
zobowiązuje się go przestrzegać,
- że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przez Wystawiającego lub nowy
adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług,
informacji handlowych o nowych usługach serwisu,
e) otrzymanie powiadomienia drogą e-mail na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email Wystawiającego i Przystępującego dedykowanego o aktywacji konta Użytkownika.
3.

Wystawiający wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że posiada
zgodę przedstawiciela Przystępującego dedykowanego do założenia dla niego konta
Użytkownika o profilu Przystępujący dedykowany,
c) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikającą z umożliwienie
wskazanemu przez siebie podmiotowi, w ramach konta o profilu Przystępujący dedykowany,
ubiegania się o obsługę wolnych środków pieniężnych wystawionych przez siebie w ramach
aukcji za pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału, jak również za prawdziwość
i rzetelność podanych informacji, za jakość lub legalność ofert Przystępującego
dedykowanego, a także zdolność Przystępującego do realizacji transakcji,
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4.

W razie wskazania przez kolejnych Wystawiających jako Przystępującego dedykowanego tego
samego podmiotu/osoby, Przystępujący dedykowany w celu ubiegania się o obsługę lokat
wolnych środków takich Wystawiających, będzie korzystać z jednego (pierwszego) konta
Użytkownika o profilu Przystępujący dedykowany. Kolejny Wystawiający, który złożył wniosek o
utworzenie konta dla tego samego podmiotu/osoby, uzyska możliwość zaproszenia takiego
podmiotu jako Przystępującego dedykowanego do zamkniętej aukcji swoich wolnych środków
pieniężnych po dokonaniu, w trybie ust. 2 powyżej elektronicznej:
a) akceptacji przez Przystępującego dedykowanego udostępnienia
istniejącego konta Użytkownika o profilu Przystępujący dedykowany,

5.

Wystawiającemu

b) otrzymaniu przez Wystawiającego i Przystępującego dedykowanego powiadomień drogą email na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail o aktywacji dostępu do konta
Przystępującego dedykowanego dla nowego Wystawiającego.
Przystępujący dedykowany nie może przystępować do licytacji w systemie aukcji otwartych.
Przystępujący dedykowany może przystępować wyłącznie do aukcji zamkniętych wolnych
środków pieniężnych Wystawiającego, który założył dla niego konto Użytkownika, lub który
przystąpił do takiego konta utworzonego przez innego Wystawiającego zgodnie z ust. 4 powyżej.

6.

Dane Przystępującego dedykowanego są ujawniane wyłącznie Wystawiającemu, który założyli
dla niego konto Użytkownika lub uzyskał dostęp do takiego konta w trybie ust. 4 poniżej. W
szczególności Przystępujący dedykowany nie jest widoczny na liście Przystępujących
korzystających z kont o pełnych uprawnieniach na platformie Elektronicznej Giełdy Kapitału
www.gieldakapitalu.pl.

7.

Dla przystępującego dedykowanego reprezentowanego przez konkretnego przedstawiciela
wskazanego zgodnie z ust. 1-3 powyżej tworzone jest maksymalnie jedno konto Użytkownika o
profilu Przystępujący dedykowany. Przystępujący dedykowany może w każdej chwili, na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, utworzyć konto Przystępującego z pełnym
dostępem do funkcjonalności Elektronicznej Giełdy Kapitału na zasadach określonych w
Regulaminie.

8.

Do konta Użytkownika o profilu Przystępujący dedykowany nie znajdują w szczególności
zastosowania następujące postanowienia Regulaminu: § 7 ust. 2 i 3, § 11 ust. 1-6.
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Rozdział III.

Uprawnienia do korzystania z konta
§ 16

Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej
zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je,
korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na platformie Elektronicznej Giełdy
Kapitału. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w § 8 w trakcie
korzystania z platformy Elektroniczna Giełda Kapitału, a także podawania danych niepełnych
bądź nieprawdziwych.
§ 17
1. Pełnomocnik Użytkownika posiada pełne prawa do obsługi konta Użytkownika oraz do
podejmowanie wszelkich działań, czynności i operacji dostępnych w ramach Elektronicznej
Giełdy Kapitału.
2. Pełnomocnik Użytkownika może skonfigurować dowolną liczbę subkont Przedstawicieli
Użytkownika i nadać dowolne uprawnienia w zakresie wykonywania lub podglądu określonych
czynności i informacji na koncie Użytkownika.
3. Utworzenie konta Przedstawiciela Użytkownika jest dokonywane z poziomu profilu
Pełnomocnika Użytkownika.
4. Przedstawiciele Użytkownika podejmują działania w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie
uprawnień nadanych im przez Pełnomocnika Użytkownika.
5. Pełnomocnik Użytkownika zobowiązany jest do zapoznania Przedstawiciela Użytkownika z
postanowieniami niniejszego Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za działania
podejmowane przez Przedstawiciela Użytkownika w ramach Elektronicznej Giełdy Kapitału.
6. Pełnomocnik Użytkownika w każdym czasie może usunąć lub zmienić uprawnienia
Przedstawiciela Użytkownika.
7. Przedstawiciel Użytkownika nie jest uprawniony do:
a) likwidacji konta Użytkownika,
b) dokonywania zmiany warunków Umowy oraz jej wypowiedzenia
§ 18
1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do
dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
Niedopuszczalne jest w szczególności:
a) uczestniczenie w licytacji w ramach jednej aukcji przy użyciu więcej niż jednego konta,
b) składania ofert we własnych aukcjach, aukcjach osób bliskich, domowników
lub w aukcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach
biznesowych, służbowych etc. uzasadniających wątpliwości, że strony działają
w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik aukcji w sposób sprzeczny
z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c) używanie kont do nieuczciwego zawyżania stawek oferowanych w aukcji.
2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego
konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta na zasadach określonych
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w Regulaminie osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego
imieniu. Użytkownik, który udostępnił konto na zasadach określonych powyżej ponosi
odpowiedzialność za wszystkie działania takiej osoby podejmowane w ramach platformy
Elektronicznej Giełdy Kapitału.
3. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login i hasło do Elektronicznej Giełdy Kapitału przed
dostępem osób nieupoważnionych.
4. Operator oświadcza i zapewnia, iż system Elektronicznej Giełdy Kapitału jest systemem
posiadającym odpowiednie rozwiązania techniczne służące zabezpieczeniu przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub przed modyfikacją przekazywanych informacji.
Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich należytych starań w celu utrzymaniu systemu
Elektronicznej Giełdy Kapitału w stanie zapewniającym brak dostępu do przekazywanych
informacji osobom nieuprawnionym. Operator nie odpowiada za szkodę powstałą na skutek
czynności dokonywanych przy użyciu Loginu i hasła udostępnionych przez Użytkownika,
Pełnomocnika Użytkownika lub Przedstawiciela Użytkownika podmiotom nieuprawnionym lub
na skutek wejścia osób trzecich w ich posiadanie w sposób niezależny od Użytkownika,
Pełnomocnika Użytkownika lub Przedstawiciela Użytkownika, chyba że wynika ono z winy
umyślnej Operatora. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego wejścia w
posiadanie, Loginu i hasła przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego
skontaktowania się z Operatorem.
§ 19
1. W przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone, gdy działania Użytkownika
naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływają
na dobre imię Operatora lub szkodzą mu w inny sposób Operator może:
a) zablokować jedno, kilka bądź wszystkie konta Użytkownika na czas określony lub
nieokreślony,
b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność konta Użytkownika,
c) zablokować dostęp Użytkownika do wybranych usług świadczonych w ramach
Elektronicznej Giełdy Kapitału lub do całej platformy.
2. Operator może w szczególności uzależnić dalsze korzystanie z konta lub przez Użytkownika od
dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta, uzależnić korzystanie z konta lub
platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału od potwierdzenia przez Użytkownika jego
wiarygodności innymi dowodami. Użytkownik odzyskuje dostęp do Konta i platformy
Elektronicznej Giełdy Kapitału po dokonaniu zmiany hasła lub stosownym potwierdzeniu
danych hasła.
3. W przypadku zawieszenia konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do
funkcji pozwalających uregulować należności wobec Operatora i/lub sfinalizować umowy
wynikające z zakończonych aukcji.
4. Wraz z zawieszeniem i/lub blokadą konta wszystkie aukcje, w których Użytkownik uczestniczył
w chwili zawieszenia jako Wystawiający zostają usunięte, a jeśli uczestniczył w aukcji jako
Przystępujący, jego oferta traktowana jest jak niezłożona.
5. Niezależnie od zastosowanych przez Operatora ograniczeń dostępu Użytkownik ponosi
względem Operatora odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania będące podstawą
ich zastosowania.
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Rozdział IV.

Przebieg aukcji
§ 20

Tylko użytkownicy dysponujący kontami o statusie Wystawiający mają uprawnienia do wystawienia
wolnych środków pieniężnych na aukcji.
§ 21
1. Wystawienie wolnych środków pieniężnych na aukcji wymaga:
a)
b)

c)
d)
2.

3.

Zdefiniowania warunków przedmiotowych aukcji zgodnie z formularzami zawartymi
Elektronicznej Giełdzie Kapitału;
Zdefiniowania warunków podmiotowych aukcji, w tym ustalenia czy aukcja będzie
ogólnodostępna (otwarta), czy skierowana do określonych podmiotów (zamknięta) oraz
wskazania zaproszonych Przystępujących;
Potwierdzenie zamiaru otwarcia aukcji na Elektronicznej Giełdzie Kapitału poprzez
wypełnienie/odznaczenie odpowiedniej części/opcji formularza/konta;
Potwierdzenia otwarcia (publikacji) aukcji na Elektronicznej Giełdzie Kapitału poprzez wpisanie
otrzymanego osobistego kodu SMS.
Poprzez potwierdzenie otwarcia (publikację) aukcji Wystawiający oświadcza, że rozporządzanie
wystawionymi środkami pieniężnymi nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw
osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy o obsługę lokaty,
w celu zawarcia której została rozpoczęta aukcja.
Jedna aukcja może dotyczyć zamiaru zawarcia tylko jednej umowy o obsługę lokaty. Te same
wolne środki pieniężne w tym samym czasie mogą być przedmiotem tylko jednej aukcji danego
Wystawiającego.
§ 22

Po dokonaniu potwierdzenia otwarcia (publikacji) aukcji Wystawiający samodzielnie nie może
zmieniać informacji, parametrów oraz anulować aukcji.
§ 23
Tylko użytkownicy dysponujący kontami o statusie Przystępujący mają uprawnienia do
przystępowania do aukcji wolnych środków pieniężnych, z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownicy o
profilu Przystępujący dedykowany uprawnieni są do przystępowania wyłącznie do zamkniętych aukcji
wolnych środków pieniężnych Wystawiających, którzy założyli dla nich konto Przystępującego
dedykowanego lub uzyskali do niego dostęp w trybie § 15¹ ust. 4 Regulaminu.
§ 24
Przystępujący uzyskują informacje o otwartych aukcjach poprzez:
1. Otrzymanie zaproszenia w przypadku aukcji zamkniętych;
2. Informacje o otwartych aukcjach na Elektronicznej Giełdzie Kapitału.
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§ 25
1. Przystępujący przystępują do udziału w aukcji poprzez:
a) Złożenie oferty w aukcji na Elektronicznej Giełdzie Kapitału poprzez
wypełnienie/odznaczenie odpowiedniej części/opcji formularza/konta;
b) Potwierdzenie przystąpienia do aukcji na Elektronicznej Giełdzie Kapitału poprzez
wpisanie otrzymanego osobistego kodu SMS.
2. Poprzez potwierdzenie przystąpienia do aukcji Przystępujący oświadcza, że jest uprawniony
do zawarcia i wykonania umowy o obsługę lokaty, w celu zawarcia której została rozpoczęta
aukcja.
§ 26
1. Przystępujący biorą udziału w aukcji poprzez oferowanie stawki oprocentowania wyższej od
ostatniej najwyższej oferty dla wartości wolnych środków pieniężnych wystawionych do
licytacji przez Wystawiających.
2. Przystępujący potwierdzają swoją ofertę na Elektronicznej Giełdzie Kapitału poprzez wpisanie
otrzymanego osobistego kodu SMS.
3. Przystępujący mogą przy przystępowaniu do aukcji oraz potwierdzaniu oferty wybrać opcję
rezygnacji z konieczności potwierdzania swojej oferty na Elektronicznej Giełdzie Kapitału
poprzez wpisanie otrzymanego osobistego kodu SMS dla danej aukcji.
4. Z chwilą złożenia oferty Przystępujący wyraża zgodę na przekazanie Wystawiającemu
informacji zawartych na jego Koncie: nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz adres
Użytkownika, jego dane rejestrowe, imię i nazwisko Pełnomocnika Użytkownika.
§ 27
Aukcja zostanie zakończona niepowodzeniem poprzez:
1. Brak ofert spełniających kryteria Wystawiającego złożonych przed upływem terminu
wystawienia wolnych środków pieniężnych na aukcji zdefiniowanym przez Wystawiającego;
2. Przerwanie z innych przyczyn niezależnych od Operatora Elektronicznej Giełdy Kapitału.
§ 28
1. Aukcja zostanie zakończona powodzeniem w razie złożenia co najmniej jednej oferty
spełniającej kryteria Wystawiającego przed upływem terminu wystawienia wolnych środków
pieniężnych na aukcji zdefiniowanym przez Wystawiającego.
2. Zwycięzcą aukcji jest Przystępujący, którego oferta obejmowała najwyższe oprocentowanie
lokaty. Jeżeli kilku Przystępujących złożyło oferty z takim samym najwyższym
oprocentowaniem, wygrywa Przystępujący, który pierwszy złożył ofertę z najwyższym
oprocentowaniem.
3. Zakończenie aukcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze
zakończenie aukcji następuje w razie zerwania aukcji przez Wystawiającego.
4. Jeżeli w chwili zakończenia aukcji zgodnie z powyższymi zasadami Regulaminu wyłoniony
został zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na
koncie Wystawiającego i Przystępującego informacji o zakończeniu aukcji i wskazanie
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zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu aukcji wysyłane drogą e-mail/ sms
mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. W sytuacji gdy ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych
przepisami prawa, np. zawarcie umowy w formie pisemnej, dostarczenia określonych
dokumentów etc., zarówno Wystawiający jak i Przystępujący po udzieleniu przybicia może
dochodzić zawarcia tej umowy.
6. Niezwłocznie po przybiciu, Wystawiający i Przystępujący otrzymują informacje dotyczące
kontrahenta, udostępnione przez niego Elektronicznej Giełdzie Kapitału, obejmujące w
szczególności następujące dane: nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz adres Użytkownika,
jego dane rejestrowe, imię i nazwisko Pełnomocnika Użytkownika, adres e-mail, telefon
kontaktowy.
7. Użytkownicy w celu dopełnienia formalności niezbędnych dla zawarcia umowy na obsługę
lokaty wolnych środków pieniężnych, zobowiązani są nawiązać kontakt, nie później niż w
terminie 48 godzin od przybicia.
§ 29
1. Zakończenie licytacji powodzeniem rodzi zobowiązanie po stronie Wystawiającego do przekazania
zwycięskiemu Przystępującemu wolnych środków pieniężnych na warunkach zdefiniowanych w
warunkach licytacji oraz do przekazania dokumentów i dopełnienia formalności niezbędnych dla
zawarcia umowy o obsługę lokaty.
2. Zakończenie licytacji powodzeniem rodzi zobowiązanie po stronie zwycięskiego Przystępującego
do obsługi wolnych środków pieniężnych Wystawiającego na warunkach zdefiniowanych w
warunkach licytacji oraz za odpłatnością zdefiniowaną w ofercie zwycięskiego Przystępującego, jak
również do przekazania dokumentów i dopełnienia formalności niezbędnych dla zawarcia umowy
o obsługę lokaty.
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Rozdział V.

Zasady odpowiedzialności
§ 30

1. Operator umożliwia Użytkownikom definiowanie i otwieranie aukcji oraz przystępowanie
do aukcji, nie ingerując w formę i treść przekazywanych informacji.
2. Aukcja jest definiowana przez Użytkownika, który samodzielnie ustala jej warunki i
odpowiada za zgodność przedmiotu i warunków aukcji ze stanem faktycznym.
3. Otwarcie aukcji powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której
aukcja dotyczy.
4. Złożenie oferty w aukcji powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania
transakcji, której aukcja dotyczy.
§ 31
1. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane treści i informacje i gwarantują, że są one
zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora,
Regulaminu oraz praw osób trzecich.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność ofert i Użytkowników,
prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność
Przystępujących oraz Wystawiających do realizacji transakcji, jak również za działania
podjęte przez Użytkowników oraz osoby trzecie stanowiące naruszenie postanowień
Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje są
prawidłowe i zgodne z jego intencją.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych dyspozycji wydanych przez
Użytkownika.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie
przez Użytkowników zobowiązań wynikających z zakończenia aukcji powodzeniem
i przybiciem ani umów zawartych w wyniku lub w związku z aukcjami.
§ 32
1. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. zdefiniowanie aukcji zawierającej
propozycję przyjęcia wolnych środków pieniężnych (zamiast wystawienia).
2. Naruszenie Regulaminu skutkować może podjęciem przez Operatora stosownych działań,
nie wykluczając usunięcia/zablokowania/ aukcji lub blokady Konta.
§ 33
Operator ma prawo do usunięcia aukcji, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia
Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:




powszechnie uznane za obraźliwe,
noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
naruszające dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy prawa ,
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szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
wprowadzające w błąd.
§ 34

Operator nie odpowiada za:
1. brak zainteresowania aukcją,
2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z zakończenia aukcji powodzeniem i
przybiciem,
3. działanie siły wyższej, w tym awarię systemów teleinformatycznych lub urządzeń od
Operatora niezależnych,
4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
§ 35
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości
w działaniu systemu, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej
Operatora lub jego pracowników.
2. W zakresie określonym w ust. 1 powyżej odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora
ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty.
3. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.
§ 36
1. Operator zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy
z przeglądarkami Chrome 26, Mozilla Firefox 17 oraz Internet Explorer w wersji 10.
W związku z powyższym Operator zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek
internetowych.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania
przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.
§ 37
Operator zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie,
przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia,
uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu,
podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Rozdział VI.

Opłaty
§ 38

1. Usługi świadczone przez Operatora w ramach Elektronicznej Giełdy Kapitału są odpłatne,
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Opłatami z tytułu usługi przeprowadzenia elektronicznej aukcji wolnych środków pieniężnych
obciążany jest Wystawiający.
3. Operator wystawia Użytkownikom korzystającym z usług Operatora e-faktury (w formacie
pdf), które wysyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail zdefiniowany w koncie
Użytkownika.
4. Wysokość opłat pobieranych przez Operatora, szczegółowe zasady rozliczenia, w tym terminy
wystawienia e-faktury określone są w Umowie z klientem oraz Cennikach dla poszczególnych
rodzajów usług Operatora, opublikowanych w serwisie Elektronicznej Giełdy Kapitału
stanowiących integralną część Regulaminu.

§ 39
1. Wysokość opłat może ulegać zmianom. O proponowanej zmianie Cennika zawierającej zakres
i powód wprowadzanych zmian oraz informację o możliwości jej akceptacji Operator
powiadomi Użytkowników wysyłając stosowne zawiadomienie drogą elektroniczną adres email Użytkownika lub poprzez komunikat przy widoczny przy pierwszym logowaniu od dnia
opublikowania planowanych zmian Cennika - co najmniej na 30 dni przed wejściem zmian
w życie.
2. Użytkownik nie wyrażający zgody na zmianę Cennika powinien wysłać oświadczenie
odmawiające akceptacji na adres Operatora podany na stronie internetowej Elektronicznej
Giełdy Kapitału do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody
na zmianę Cennika będzie skutkować usunięciem kont Użytkownika i rozwiązaniem Umowy
z chwilą wejścia w życie zmian Cennika.
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Rozdział VII.

Postępowanie reklamacyjne
§ 40

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego
wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia aukcji bądź dnia, w
którym aukcja powinna się zakończyć.
2. Wszystkie spory pomiędzy Uczestnikami aukcji dotyczące transakcji będą rozstrzygane
bezpośrednio pomiędzy Uczestnikami -Operator nie ponosi odpowiedzialności za takie
transakcje czy spory.
§ 41
Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail lub w formie listu
poleconego przesłanego na adres Operatora Elektronicznej Giełdy Kapitału podany na stronie
internetowej portalu z dopiskiem „reklamacja Elektroniczna Giełda Kapitału”.
§ 42
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Użytkownika, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer aukcji, której reklamacja dotyczy bądź inne dane
pozwalające na identyfikację aukcji, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także
konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
§ 43
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed
rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
§ 44
Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej
reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji
elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
§ 45
W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części, Operator podejmie
działania stosownie do okoliczności, w tym np. zwróci należność uiszczoną przez Użytkownika
tytułem opłaty za usługi, których dotyczyła reklamacja na wskazany przez Użytkownika rachunek
bankowy, po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury
korygującej.
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Rozdział VIII.

Polityka prywatności
§ 46

1.

Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Operator przetwarza dane Użytkowników
zgromadzone w serwisie Elektroniczna Giełda Kapitału w celu obsługi aukcji oraz zapewnienia
funkcjonalności Elektronicznej Giełdy Kapitału, w tym do weryfikacji, czy osoba rejestrująca
spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne, do kontaktowania się z
Użytkownikiem w ramach obsługi platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału, do celów księgowych
oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach
platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału.

2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osoba
fizyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w
związku ze świadczeniem usług, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

3.

Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych oraz ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.

4.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych
wymienionych w § 8 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem Umowy o
świadczenie usług i korzystanie z platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału.

5.

Aktualne dane Użytkownika, o których mowa w ust. 1 są udostępniane innym Użytkownikom,
w przypadkach przewidzianych w Regulaminie o ile będzie to konieczne do zawarcia i
wykonania umowy, do zawarcia której Użytkownik jest zobowiązany w związku z zakończeniem
aukcji powodzeniem i przybiciem, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

6.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych
Użytkowników, które otrzymał od Operatora w związku z korzystaniem z Elektronicznej Giełdy
Kapitału, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane
informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem
aukcji i zawarciem oraz realizacją umów zawartych w wyniku aukcji.

7.

Dane kontaktowe Użytkowników wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom
przez Operatora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w
każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
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Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach
wskazanych przez Operatora i za zgodą Użytkownika.
9.

Użytkownicy maja możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach i Regulaminie. Użytkownik ma prawo usunięcia
danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w §
11 ust. 8 Regulaminu a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisów
prawa. Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie
uregulował wszystkich należności wobec Operatora lub swoim działaniem lub zaniechaniem
naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do
wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
§ 47

Na stronie Elektronicznej Giełdy Kapitału wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane
także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer Operatora
na komputerze użytkownika. Tą informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia się
z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
Na Elektronicznej Giełdzie Kapitału technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi
użytkownik portalu jest zainteresowany. Umożliwia ponadto prawidłowe funkcjonowanie
mechanizmów logowania, tworzenia i modyfikowania kont oraz tworzenia aukcji. W momencie
zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.
§ 48
Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie
w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Elektronicznej Giełdy Kapitału oraz do
administracji serwerem operatora.
§ 49
Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Elektronicznej
Giełdy Kapitału jest regulowana osobnymi postanowieniami.
§ 50
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności należy kontaktować się z
administratorem serwisu pod adresem dostępnym na portalu Elektronicznej Giełdy Kapitału.
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Rozdział IX.

Postanowienia końcowe
§ 51

Wszelkie prawa do Elektronicznej Giełdy Kapitału, wszelkich elementów graficznych oraz układu
stron oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Elektroniczna Giełda Kapitału oraz wszelkie jej
elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27
lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).
§ 52
1. Zakazane jest dostarczanie i udostępniania za pośrednictwem platformy Elektroniczna Giełda
Kapitału przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez
Operatora platformy zawiadomienia lub uzasadnionej informacji o bezprawnym charakterze treści
dostarczanych przez Użytkownika, Operator platformy może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp
do tych informacji, o czym niezwłocznie go zawiadomi. Operator platformy nie będzie ponosić
odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do
danych o treści bezprawnej.
2. Operator platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału zastrzega sobie prawo do redakcji lub
odrzucenia nadsyłanych przez Użytkownika treści, jeśli nie będą spełniały wymogów
merytorycznych oraz formalnych.
3. Operator platformy Elektronicznej Giełdy Kapitału zabrania umieszczania w treściach
publikowanych przez Użytkownika, ofert lub ogłoszeń linków do stron internetowych. Nie dotyczy
linku do strony www Operatora.
4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za okresy braku świadczenia usług w związku z
zaistniałymi, niezależnie od Usługodawcy, problemami technicznymi, które uniemożliwią mu
wykonanie umowy.
5. Operator platformy zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze
względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacja serwisu.
6. Użytkownik i Operator bezterminowo zobowiązują się do nieujawniania oraz do
niewykorzystywania w jakikolwiek sposób wszelkich niedostępnych publicznie informacji
uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Powyższy obowiązek dotyczy w
szczególności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Operatora lub Użytkownika, wszelkich
informacji dotyczących Innowacyjnych rozwiązań informatycznych, w tym zasad i sposobów
działania Innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz wszelkich ich cech i funkcji.
§ 53
Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w narzędziu systemowym, ingerować w jego
funkcjonalność bądź postępować niezgodnie z zasadami instalacji i obsługi narzędzia systemowego.
§ 54
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Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z
przedstawicielami Operatora.
§ 55
1. Operator zapewnia, że narzędzia systemowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa
gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych.
2. Operator zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach portalu Elektronicznej Giełdy Kapitału
informacje są odpowiednio szyfrowane.
3. Użytkownik zobowiązany jest zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do
danych przetwarzanych w Elektronicznej Giełdzie Kapitału i związanych z dokonywanymi
aukcjami.
4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany standardów bezpieczeństwa, w szczególności gdy taka
zmiana jest wynikiem rozwoju Elektronicznej Giełdy Kapitału.
§ 56
1.

2.
3.

Operator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi czynności dokonywanych przez wybranego
Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich legalności lub
legalności wolnych środków pieniężnych związanych z daną czynnością.
Operator zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia aukcji, gdy zaistniałe okoliczności
uzasadniają wątpliwości co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami prawa.
W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, niniejszego
Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności złożenia
Operatorowi fałszywych dokumentów, przekazania nieprawdziwych danych, złożenia
oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym lub wykorzystywania konta Użytkownika do
działań stanowiących czyny zabronione, Operator może wypowiedzieć Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
§ 57

Rozwiązanie Umowy następuje:
1. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub Operatora,
2. z chwilą uzyskania przez Operatora wiarygodnej informacji o śmierci lub likwidacji
Użytkownika.
§ 58
1. Operator wypowiada Umowę poprzez pisemne oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną
w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazane
Użytkownikowi z podaniem podstawy oraz przyczyny wypowiedzenia umowy.
2. Użytkownik może w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę poprzez:
a) likwidację konta/kont Użytkownika
b) pisemne oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika Użytkownika w sposób tradycyjny
(forma pisemna) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazane do Operatora.
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3. Użytkownik odpowiada za wszelkie zobowiązania wobec Operatora i innych Użytkowników
powstałe w trakcie obowiązywania Umowy.
4. Wypowiadając Umowę lub likwidując konto Użytkownik obowiązany jest zaspokoić wszelkie
zobowiązania wobec Operatora powstałe w tym zakresie w trakcie trwania Umowy.
§ 59
1. Operator może zmienić Regulamin, jak również uruchomić nowy rodzaj usług świadczonych w
ramach Elektronicznej Giełdy Kapitału. Zmiana regulaminu przez Operatora możliwa jest za zgodą
Użytkownika, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub
zmiany sposobu lub zasad działalności platformy Elektroniczna Giełda Kapitału.
2. O proponowanej zmianie Regulaminu i możliwości jej akceptacji Operator powiadomi
Użytkowników wysyłając stosowne zawiadomienie drogą elektroniczną adres e-mail Użytkownika
lub poprzez komunikat przy widoczny przy pierwszym logowaniu od dnia opublikowania
planowanych zmian Regulaminu - co najmniej na 30 dni przed wejściem zmian w życie.
3. Użytkownik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien wysłać stosowne oświadczenie
na adres e-mail Operatora podany na portalu Elektronicznej Giełdy Kapitału do dnia wejścia w
życie przedmiotowej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu będzie skutkować
usunięciem kont Użytkownika i rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.
§ 60
1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla
umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez
Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora rozstrzygane są przez
właściwe sądy powszechne.
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