REGULAMIN KORZYSTANIA Z DEMONSTRACYJNEJ WERSJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.
§ 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie
wynika inaczej:
1. KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna.
2. System informatyczny KRD – serwis internetowy, zamieszczony pod adresem www.krd.pl, przeznaczony
do korzystania z usług KRD, w szczególności przyjmowania, przechowywania i ujawniania informacji
gospodarczych, dostępny poprzez stronę internetową oraz protokoły internetowe.
3. Demonstracyjny system informatyczny KRD, DEMO – system informatyczny KRD przeznaczony do
testowego korzystania z usług KRD.
4. Użytkownik – podmiot gospodarczy niebędący konsumentem, który korzysta z DEMO.
5. Podmiot niebędący konsumentem – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna,
a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
6. Dane gospodarcze – zbiór danych dotyczących wiarygodności płatniczej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt
7 Ustawy.
7. Ustawa – Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z DEMO.
2. Skorzystanie przez Użytkownika z DEMO jest równoznaczne z dokonaniem akceptacji postanowień
Regulaminu.
§ 3. PRZEDMIOT USŁUGI
1. KRD udostępnia DEMO wyłącznie do celów promocyjnych, prezentacyjnych i testowych z zamiarem
zaznajomienia potencjalnych użytkowników z mechanizmem działania oraz umożliwienia im przetestowania
funkcjonalności Systemu informatycznego KRD.
2. KRD nie pobiera opłat za korzystanie z DEMO.
3. DEMO nie służy do przyjmowania oraz ujawniania Danych gospodarczych.
4. KRD zaleca, aby Użytkownicy korzystający z DEMO przekazywali do niego jedynie dane testowe, nie zaś
prawdziwe Dane gospodarcze.
5. Funkcjonalność oraz wydajność DEMO może nieznacznie różnić się od wersji komercyjnej Systemu
informatycznego KRD.
6. KRD zastrzega sobie prawo do usunięcia danych testowych przekazanych przez Użytkownika na konto
DEMO bez wcześniejszego poinformowania.
7. KRD na prośbę Użytkownika może dostarczyć na konto DEMO dane testowe.
8. KRD zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania dodatkowych usług zleconych przez Użytkownika
DEMO.
§ 4. DOSTĘPNOSĆ USŁUGI
1. KRD nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu będące wynikiem siły wyższej, tj. wystąpienia takich okoliczności, na które KRD
nie miała wpływu, mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej
wykonanie usługi zostaje zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z DEMO niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: komputer z
zainstalowaną przeglądarka internetową obsługującą JavaScript (zalecane przeglądarki: Firefox w
najnowszej i późniejszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Internet Explorer od 8 wersji oraz
następne), łącze internetowe pozwalające na płynne przeglądanie stron internetowych.
§ 6. KONTAKT
1. Wszelkie usterki, błędy, a także sugestie związane z funkcjonowaniem DEMO prosimy kierować na adres
mailowy: pomocIT@krd.pl.

§ 7. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest KRD.
2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony
danych: Małgorzata Dulińska, adres e-mail: iod@krd.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz
zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do DEMO (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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, dalej jako: RODO), przez cały
okres realizacji usług.
4. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu KRD w postaci zabezpieczenia roszczeń, a
więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi
przedawnienia roszczeń.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane podmiotom z Grupy Kaczmarski
(https://kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną,
podmiotom świadczącym usługi na rzecz KRD, w tym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym
podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla otrzymywania dostępu do Demonstracyjnego systemu
informatycznego KRD.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających na tle realizacji usługi DEMO jest sąd właściwy
dla siedziby KRD.
3. Regulamin
dostępny
jest
w
wersji
elektronicznej
zamieszczony
pod
adresem
http://info.krd.pl/Klient/Srodowisko-demonstracyjne.
4. Regulamin obowiązuje od 20 lipca 2015 r.

