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zmienioną uchwałą Nr 1472/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.,  
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REGULAMIN  ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA PRZEZ KDPW DANYCH REFERENCYJNYCH I 

STATYSTYCZNYCH GK KDPW  

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Odpłatne udostępnianie danych przez KDPW odbywa się po uzyskaniu dostępu do tych danych, 
zgodnie z niniejszym Regulaminem.   

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) KDPW – rozumie się przez to spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;  

2) GK KDPW – rozumie się przez to KDPW oraz spółki zależne od KDPW; 

3) danych/bazie danych – rozumie się przez to zbiór danych referencyjnych i statystycznych 
oparty na danych źródłowych pochodzących z systemów informatycznych GK KDPW, będący 
bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 
2019 r.,  poz. 2134 z późn. zm.);   

4) portalu – rozumie się przez to Portal danych https://data.kdpw.pl, poprzez który KDPW 
udostępnia dane;  

5) kliencie – rozumie się przez to podmiot, któremu na podstawie zawartej z KDPW umowy, 
KDPW udostępnia odpłatnie dane zamieszczone na portalu;  

6) umowie/subskrypcji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy KDPW a klientem 
dotyczącą odpłatnego dostępu do danych dotyczącego określonych pakietów danych; 

7) koncie dostępowym – rozumie się przez to konto dostępowe, o którym mowa w Regulaminie 
dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
którego otwarcie jest niezbędne do pobierania danych; 

8) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, działającą w imieniu klienta, posiadającą 
bezpośredni dostęp do danych;  

9) administratorze – rozumie się przez to użytkownika, który jednocześnie jest uprawniony do 
zawarcia umowy i jej zmiany w imieniu klienta, w tym do uzyskania dostępu API, oraz do 
udzielania innym osobom  dalszych pełnomocnictw do bezpośredniego pobierania danych w 
imieniu klienta, a także do odwoływania takich dalszych pełnomocnictw, poprzez, 
odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do danych na portalu, w roli użytkownika 
lub administratora;   

10) wniosku elektronicznym – rozumie się przez to wniosek składany za pośrednictwem portalu 
dotyczący uzyskania dostępu do danych;   

https://data.kdpw.pl/
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11) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia, który nie jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy oraz sobotą; 

12) pakiecie danych – rozumie się przez to zestaw określonych przez KDPW danych udostępniany 
na portalu do pobrania; 

13) danych referencyjnych – rozumie się przez to dane identyfikujące emitentów oraz instrumenty 
finansowe, ich właściwości i status w obrocie, przechowywane w bazach danych GK KDPW; 

14) dostępie API – rozumie się przez to dostęp do portalu danych z wykorzystaniem interfejsu 
programowania aplikacji, stanowiącego zespół ustalonych przez KDPW reguł umożliwiających 
komunikację pomiędzy aplikacją klienta a portalem danych. 

 

Rozdział 2 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH  

§ 3  

1. Usługa odpłatnego udostępniania danych świadczona jest wyłącznie podmiotom niebędącym 
konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. 2020, poz. 1740), a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 
dodatkowo, pod warunkiem, że zawarcie umowy o świadczenie usługi ma dla niej charakter  
zawodowy, bezpośrednio związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Spełnienie 
warunku ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez taką osobę. 

2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron. 

3. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw niezbędnych 
do przeprowadzenia koniecznych napraw albo serwisu.   

4. W przypadku braku dostępu do usługi, z przyczyn leżących po stronie KDPW, wsparcie dla usługi 
dostępne jest w dniach roboczych oraz w godzinach pracy KDPW.  

§ 4 

1. Rodzaje pakietów danych oraz zakres danych w poszczególnych pakietach udostępniane są na 
portalu. 

2. O każdorazowej zmianie zakresu danych wchodzących w skład pakietów, KDPW informuje z 
jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przy czym zmiany w tym zakresie wchodzą w życie ze skutkiem 
na koniec miesiąca następującego po przekazaniu informacji o zmianie.  

§ 5 

1. Użytkownik, w imieniu klienta, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usługi świadczone są 
z wykorzystaniem łączy publicznych (sieć Internet).  

2. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje przekazywane do KDPW są prawdziwe, kompletne 
i autentyczne oraz zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, 
obraźliwym lub mogących wprowadzić w błąd oraz zawierających wirusy lub mogących wywołać 
zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.  

§ 6 
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KDPW udostępnia portal w języku polskim lub angielskim, zgodnie z wyborem użytkownika. Wybór 
języka nie dotyczy opisu danych udostępnianych w ramach bazy danych, który jest udostępniany w 
języku ustalonym przez KDPW.  

 

Rozdział 3 

UZYSKANIE DOSTĘPU DO DANYCH 

§ 7 

1. Pobieranie danych udostępnianych odpłatnie przez KDPW, wymaga zawarcia przez klienta umowy 
z KDPW.  

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą uzyskania dostępu do portalu przez osobę działającą w imieniu 
klienta jako administrator oraz wymaga:  

1) otwarcia przez administratora konta dostępowego, 

2) złożenia przez administratora odpowiedniego wniosku elektronicznego,  

3) wyrażenia zgody na treść niniejszego Regulaminu,   

4) dokonania wpłaty wymaganej z tytułu udostępnienia klientowi danych. 

3. Uzyskanie dostępu do portalu przez osobę działającą w imieniu klienta w roli użytkownika albo 
odebranie dostępu do portalu takiej osobie, może nastąpić wyłącznie przez administratora.  

4. W imieniu klienta powinien działać zawsze przynajmniej jeden administrator.  

5. Złożenie wniosku elektronicznego polega na wypełnieniu przez administratora dedykowanego 
formularza internetowego oraz jego wysłaniu do KDPW. W formularzu administrator wskazuje 
rodzaj pakietów, o których udostępnienie występuje klient, okresy płatności za pakiety a także 
liczbę użytkowników, o których mowa w ust. 3, dla których nabywa uprawnienia dostępu do 
danych w imieniu klienta.  

5a. W ramach formularza internetowego, o którym mowa w ust. 5, administrator może również złożyć 
wniosek o dostęp API. W takim przypadku, wraz z uzyskaniem dostępu do danych, klient uzyskuje 
dostęp API, w takim zakresie jaki wynika z zakupionej subskrypcji oraz na dany okres rozliczeniowy 
trwania subskrypcji. 

5b. Opis zasad uwierzytelniania oraz specyfikację dostępu API, KDPW udostępnia na stronie portalu 
danych. 

6. Administrator otrzymuje komunikat zwrotny potwierdzający wysłanie formularza. 

7. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, KDPW udostępnia klientowi fakturę pro forma, 
określającą wysokość opłaty należnej KDPW z tytułu odpłatnego udostępniania pakietów oraz 
sposób  jej płatności (faktura pro forma nie jest fakturą podatku VAT). Faktura pro forma 
udostępniania jest na koncie dostępowym administratora, a informacja o jej udostępnieniu 
przesyłana jest administratorowi komunikatem mailowym. 

8. W ramach wniosku elektronicznego administrator jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w 
sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, podmiotu, dla którego nabywana jest usługa - w rozumieniu Rozporządzenia 
Wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki 
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wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. U. L 77 z dnia 23 marca 2011 r.). 

9. KDPW udziela dostępu administratorowi nie później niż w terminie 5 dni roboczych po dniu 
dokonania opłaty, o której mowa w ust. 7 oraz udostępnia klientowi fakturę VAT. Faktura 
udostępniania jest na koncie dostępowym administratora, a informacja o jej udostępnieniu 
przesyłana jest administratorowi komunikatem mailowym. 

10. KDPW przesyła administratorowi komunikat zwrotny dotyczący udzielenia dostępu. Od momentu 
otrzymania komunikatu administrator może udzielać bezpośredniego dostępu do danych 
użytkownikom, a także nadawać uprawnienia administratora tym użytkownikom.  

10a. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczył również dostępu API, KDPW 
przekazuje klientowi, poprzez konto administratora, identyfikator aplikacji klienta (ClientID) oraz 
udostępnia funkcjonalność wygenerowania hasła dostępu dla aplikacji klienta.  

11. KDPW może usunąć złożony przez administratora wniosek elektroniczny, o którym mowa w ust.5, 
w przypadku nie dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia 
udostępnienia faktury pro forma, przy czym za nie dokonanie wpłaty rozumie się brak uznania w 
tym terminie rachunku bankowego KDPW kwotą należną z tytułu udostępnienia klientowi danych, 
wskazanych przez administratora we wniosku elektronicznym.  

 

Rozdział 4 

OPŁATY  

§ 8 

1. Wysokość opłaty pobieranej z tytułu zawarcia umowy jest uzależniona od okresu dokonywanej 
subskrypcji danych (okres rozliczeniowy) oraz stanowi sumę: 

1) opłaty z tytułu nabycia pakietów danych, o udostępnienie których klient wnioskuje,  
2) opłaty z tytułu maksymalnej liczby użytkowników, w tym administratorów będących 

użytkownikami, którzy będą mogli korzystać z danych; przy czym klient może wnioskować o 
dostęp do danych dla następującej liczby użytkowników: 

a) do 3 użytkowników, 
b) do 10 użytkowników, 
c) do 50 użytkowników, oraz  

3)  w przypadku, gdy klient wnioskuje o dostęp API - opłaty z tytułu nabycia dostępu API. 

2. Wysokość opłat należnych z tytułu nabycia pakietu danych, opłat przysługujących z tytułu dostępu 
do danych dla określonej w ust. 1 pkt 2 liczby użytkowników, oraz opłat należnych z tytułu nabycia 
dostępu API, z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego, za który opłaty są pobierane, jak również 
wysokość opłat z tytułu zmiany subskrypcji, ustala Zarząd KDPW w odrębnej uchwale. Informacja 
o wysokości opłat dostępna jest na portalu. W przypadku zmiany wysokości opłat, zmiana ta nie 
będzie miała wpływu na wysokość opłaty wniesionej przez klienta przed dokonaniem zmiany. 

3. Okres rozliczeniowy powinien być wskazany we wniosku elektronicznym, o którym mowa w § 7 
ust. 5, przy czym okresem rozliczeniowym może być miesiąc albo rok.   

4. Nie później niż na 2 tygodnie przed upływem okresu rozliczeniowego, na podstawie informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3, KDPW udostępnia klientowi fakturę pro forma, określającą wysokość 
opłaty należnej KDPW za kolejny okres rozliczeniowy z tytułu odpłatnego udostępniania tych 
samych pakietów danych oraz informację o sposobie i terminie jej płatności (faktura pro forma nie 
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jest fakturą podatku VAT). Po wniesieniu opłaty (uznaniu rachunku bankowego KDPW), 
przedłużany jest dostęp do danych na kolejny okres rozliczeniowy i wystawiana jest faktura VAT. 
Udostępnienie faktury pro forma i faktury VAT odbywa się w sposób wskazany w § 7 ust. 7 i 9. 

5. Warunki przedłużenia subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy, zgodne z założeniami do 
wyliczenia faktury pro forma, o której mowa w ust. 4, KDPW udostępni klientowi na koncie 
dostępowym administratora. Zmiana pakietów lub liczby pakietów, dostępu API, maksymalnej 
liczby użytkowników lub okresu rozliczeniowego skutkuje wystawieniem nowej faktury pro forma 
i jest dokonywana przez administratora poprzez konto dostępowe.  

6. W trakcie trwania subskrypcji klient, poprzez konto dostępowe administratora, może zwiększyć 
liczbę subskrybowanych pakietów danych lub nabyć dostęp API. W takim przypadku, KDPW naliczy 
opłatę z tytułu zmiany subskrypcji, której wysokość zależy od zakresu zmian subskrypcji oraz liczby 
dni pozostałych do zakończenia subskrypcji.. Do udostępnienia faktury pro forma i faktury VAT z 
tytułu zmiany subskrypcji odpowiednio stosuje się ust. 4. Dostęp do danych objętych pakietami, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, lub dostęp API udzielany jest, nie później niż w ciągu 5 dni 
roboczych po wniesieniu opłaty (uznaniu rachunku bankowego KDPW).  

7. W przypadku zwiększenia liczby pakietów danych w trakcie trwania subskrypcji, w ramach której 
klient posiada dostęp API, wraz z uzyskaniem dostępu do  nowych pakietów danych, klient uzyskuje 
równocześnie dostęp API do danych objętych tymi pakietami, bez konieczności składania wniosku 
o taki dostęp. 

§ 9 

Faktury VAT dotyczące dostępu do płatnej części portalu są wystawiane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, na zasadach określonych w § 7 ust. 9 oraz § 8 ust. 4 i 6. 

 

Rozdział 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

§ 10 

1. KDPW jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług.  

2. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa 
oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L Nr 
119 z 2016 r., s.1).  

Rozdział 6 

OCHRONA BAZY DANYCH 

§ 11 

1. KDPW jest producentem danych jako bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2134 z późn. zm.). 

2. KDPW w związku z udostępnieniem bazy danych, udziela klientowi niewyłącznej, odpłatnej, 
nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z danych na warunkach określonych poniżej. 

3. Niniejsza licencja nie przenosi na klienta autorskich praw majątkowych do bazy danych. 



 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

6 / 7 

 

4. KDPW udziela klientowi licencji na korzystanie z bazy danych na następujących polach eksploatacji: 
1) kopiowanie, przechowywanie, ładowanie, przeglądanie, wyświetlanie w ramach korzystania z 

bazy danych na własny użytek, 
2) tworzenie baz (opracowań) będących pochodną danych i korzystanie z opracowań bazy danych 

wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem prawa do rozpowszechniania lub rozporządzenia 
opracowaniem bazy danych, 

3) wprowadzenie danych i opracowań danych do pamięci komputera, sporządzania kopii 
bezpieczeństwa i przechowywania tych kopii na komputerach zapasowych i nośnikach 
magnetycznych, cyfrowych lub innych, 

4) udostępnianie bazy danych osobie trzeciej świadczącej usługę wsparcia technicznego na rzecz 
klienta, wyłącznie w zakresie związanym ze świadczeniem tego wsparcia. 

5. Licencja nie upoważnia klienta do rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie 
bazy danych lub jakiejkolwiek jej części, w tym pojedynczych danych wchodzących w skład bazy 
danych, jak również opracowań, o których mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej – w szczególności do ich 
publicznego udostępniania w jakiejkolwiek formie (w tym w sieci internetowej), rozporządzania, 
zbywania, obrotu lub oddawania do korzystania (w tym poprzez udzielenie dalszej licencji, 
dzierżawę, użyczenie, najem lub leasing).  

6. W przypadku naruszenia przez klienta warunków licencji, KDPW przysługuje prawo do cofnięcia 
licencji ze skutkiem natychmiastowym.  

7. Licencja wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy i obowiązuje przez czas dostępu klienta do bazy 
danych (czas określony). 

Rozdział 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

§ 12 

1. Umowa rozwiązuje się z chwilą upływu ostatniego dnia okresu dostępu do pakietów, za które klient 
wniósł stosowną opłatę. 

2. KDPW może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy klient naruszy 
zobowiązania określone Regulaminem. W takich przypadkach KDPW nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody spowodowane rozwiązaniem umowy. 

Rozdział 8 

PRAWO WŁAŚCIWE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 13 

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy jest prawo polskie. 

2. Spory mogące wyniknąć na tle zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy  
miejscowo dla KDPW. 

Rozdział 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 14 
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1. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z bazy danych, w tym 
również za ewentualną utratę bazy danych lub części wchodzących w jej skład danych lub szkodę, 
stanowiącą następstwo używania lub braku możliwości używania bazy danych lub jej części. 

2. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i przerwy w dostępnie do danych, w 
szczególności wynikające z awarii lub przerw technicznych. 

3. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za błędy danych prezentowanych na portalu. 

Rozdział 10 

ZMIANY ORAZ WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU 

§ 15 

1. Regulamin, jak i jego zmiany udostępniane są poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
KDPW. 

2. KDPW ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż po 
upływie 5 dni od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na portalu. W przypadku, gdy 
klient nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Regulaminu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia 
umowy na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z upływem 5 dni od dnia jego publikacji na portalu.   


