
 

Dane nieodpłatne 
  

Dostęp do danych publicznych jest nieodpłatny i nie wymaga logowania.  

W przypadku danych prezentowanych w ramach tzw. darmowego pakietu wymagane jest zalogowanie 
przez konto dostępowe, złożenia elektronicznego wniosku o możliwość bezpłatnego pobrania danych 
oraz wyrażenie zgody na treść Zasad bezpłatnego udostępniania danych przez KDPW. Zamówiona w ten 
sposób subskrypcja zakładana jest na czas nieokreślony. 

 

Dane odpłatne 
  

Usługa skierowana jest wyłącznie do podmiotów prawnych oraz do osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, o ile nabycie usługi będzie dokonywane w związku z ich zawodową działalnością. 

 
 
Portal danych 
Warunki udostępniania danych 

https://www.kdpw.pl/pl/regulaminy-uslug/zasady-bezplatnego-udostepniania-danych-referencyjnych-i-statystycznych-gk-kdpw/20.html


 
Sposób świadczenia usługi regulowany jest z wykorzystaniem wzorca umownego, którym jest Regulamin 
odpłatnego udostępniania przez KDPW danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW. Regulamin 
określa, w szczególności: 

− zasady udostępniania danych, 
− sposób uzyskania dostępu do danych, 
− opłaty, 
− zasady ochrony bazy danych, 
− zasady odpowiedzialności KDPW. 

Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron. Skorzystanie z usługi jest 
możliwe: 

− po wskazaniu w formularzu aplikacji, za pośrednictwem której KDPW udostępnia usługę, 
− po podaniu kodu LEI lub NIP podmiotu, w imieniu którego użytkownik wnioskuje o dostęp do 

danych, bądź  w przypadku braku kontrahenta w bazach KDPW również nazwy oraz danych 
adresowych, 

− po opłaceniu z góry pakietów danych, o które użytkownik wnioskuje. 

Osoba reprezentująca klienta - administrator za pośrednictwem Portalu danych zamawia subskrypcje. 
W ramach subskrypcji miesięcznych lub rocznych wykupowana jest określona liczba pakietów oraz 
zakres dostępu (liczba użytkowników/API). KDPW ustala liczbę udostępnianych pakietów oraz 
przypisanie raportów do pakietów. Administrator może udzielać dalszych autoryzacji, w granicach, jakie 
umożliwi mu zakupiony pakiet danych. Każdy użytkownik, aby  otrzymać dostęp do usługi jest 
zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. 

 

Przetwarzanie danych 
  

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.). W związku z udostepnieniem danych, KDPW udziela 
klientowi licencji na korzystanie z danych na warunkach określonych w Regulaminie usługi.  
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