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ZASADY BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA DANYCH REFERENCYJNYCH I STATYSTYCZNYCH GK KDPW 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Bezpłatne udostępnianie danych przez KDPW odbywa się po uzyskaniu dostępu do tych danych, 
zgodnie z niniejszymi Zasadami, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Uzyskanie dostępu wymaga zalogowania poprzez konto dostępowe, złożenia wniosku 
elektronicznego o możliwość bezpłatnego pobrania danych oraz wyrażenia zgody na treść 
niniejszych Zasad. 

3. Uzyskania dostępu, w sposób wskazany w ust. 1, nie wymaga dostęp do danych publicznych, 
prezentowanych przez KDPW na portalu https://data.kdpw.pl, których gromadzenie i publiczne 
udostępnianie należy do obowiązków nałożonych na KDPW na podstawie właściwych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa albo wynika z regulaminów usług świadczonych przez KDPW. 

§ 2  

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:  

1) 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.); 

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

3) 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; 

4) użytkowniku – rozumie się przez to osobę posiadającą dostęp do danych;  

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

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

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

8) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia, który nie jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy oraz sobotą; 

9) pakiecie danych – rozumie się przez to zbiór generowanych raportów zawierających określone 
przez KDPW dane, udostępniany do pobrania. 

  

https://data.kdpw.pl/
https://data.kdpw.pl/
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ROZDZIAŁ 2 

OCHRONA BAZY DANYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 3 

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 użytkownikowi niewyłącznej, 
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z danych na warunkach 
określonych poniżej. 

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

4. KDPW udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z 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, sporządzanie kopii 
bezpieczeństwa i przechowywanie tych kopii na komputerach zapasowych i nośnikach 
magnetycznych, cyfrowych lub innych, 

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

5. Licencja nie upoważnia użytkownika 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) z wyjątkiem rozpowszechniania w ramach 
przedsiębiorstwa, w którym użytkownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub na inną umowę 
cywilnoprawną.   

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

7. Licencja wchodzi w życie z dniem uzyskania dostępu do danych przez użytkownika i obowiązuje 
przez czas dostępu użytkownika do bazy danych (czas określony). 

8. 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. 

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

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

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANCYH 

§ 4  

1. Dane udostępniane są wyłącznie drogą elektroniczną, na  portalu https://data.kdpw.pl.  

2. Dane dostępne są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw niezbędnych do 
przeprowadzenia koniecznych napraw albo serwisu.   

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

§ 5 

KDPW udostępnia na portalu informację o rodzajach pakietów danych udostępnianych bezpłatnie.  

§ 6 

1. Użytkownik 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.  

§ 7 
KDPW udostępnia portal w języku polskim lub angielskim, zgodnie z wyborem użytkownika. Wybór 
języka nie dotyczy bazy danych, która jest udostępniana w języku ustalonym przez KDPW.  

 
ROZDZIAŁ 4 

 
UZYSKANIE DOSTĘPU DO DANYCH 

§ 8 

1. Pobieranie danych wymaga otwarcia  konta dostępowego oraz złożenia odpowiedniego wniosku 
elektronicznego.  

2. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu przez użytkownika dedykowanego formularza 
internetowego oraz jego wysłaniu do KDPW.  

3. Dostęp do danych zostaje udzielony automatycznie, po wypełnieniu formularza, o którym mowa 
w ust. 2, wszystkimi wymaganymi w tym formularzu informacjami, oraz po wysłaniu formularza.   

4. Użytkownik otrzymuje komunikat zwrotny potwierdzający wysłanie formularza oraz komunikat 
dotyczący uzyskania dostępu do danych. 

ROZDZIAŁ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

§ 9 

1. KDPW jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem 
użytkownikowi dostępu do danych.  

https://data.kdpw.pl/


 
 
 

                                                                                                                                                                             
 

4 / 4 

 

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 

WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ ZMIANY ZASAD  

§ 10 

1. Zasady  wchodzą w życie z dniem 3 lutego 2021 r.  

2. Zasady oraz zmiany Zasad udostępniane są poprzez zamieszczenie na stronie internetowej KDPW.   

3. Zmiany Zasad wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.  


