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Umowa świadczenia usługi publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Gas Inside Information 

Platform  

zawarta w dniu ……………………..  roku w Warszawie pomiędzy: 

Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000264771, NIP: 527-243-20-41, kapitał 

zakładowy 6 377 190 842 zł, reprezentowaną przez:  

1.  ………………………………………………….. 

2.  ……………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy „Operatorem”  

a: 

……………………………………… z siedzibą w ………….., adres: 

…………………………………………………………………….wpisaną do ……………………………………. prowadzonego 

przez ………………………………………….. w ………………………………………………… pod nr ………………………, NIP: 

…………………….. reprezentowaną przez:  

1.  ………………………………………………….. 

2.  ……………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy „Klientem”, łącznie zwane „Stronami”, a z osobna „Stroną” o 

następującej treści: 

Preambuła 

Platforma  jest publicznie dostępną  dla uczestników hurtowego rynku energii stroną internetową 

dedykowaną do publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Operatorem Platformy jest Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej 4. 

 

Definicje: 

ACER - Agency for Cooperation of Energy Regulators - unijna agencja z siedzibą w Lublanie, utworzona 

na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

Administrator – osoba działająca z upoważnienia Operatora, odpowiedzialna za obsługę techniczną 

Platformy, w tym nadawanie uprawnień Użytkownikom. 

Formularz – formularz służący do wprowadzania  treści  Komunikatu  do opublikowania na Platformie, 

zamieszczony na Koncie Użytkownika i dostępny po zalogowaniu. 

Informacja Wewnętrzna – informacja podlegająca publikacji na podstawie art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 

REMIT. 
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Klient – Uczestnik Rynku, który zgodnie z Umową uzyskał dostęp do możliwości publikowania 

Komunikatów na GIIP.  

Komunikat, Pilny Komunikat Rynkowy –  Informacja Wewnętrzna opublikowana na Platformie. 

Konto – spersonalizowana dla każdego Użytkownika strona internetowa służąca do publikacji i 

aktualizacji Komunikatów.  

Odbiorca – dowolna osoba, która wchodząc na stronę internetową Platformy odczytuje treść 

Komunikatów. 

Operator - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Platforma – prowadzona przez Operatora platforma Gas Inside Information Platform służąca do 

publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych, zgodnie z wymaganiami ACER 

Regulamin Platformy – zamieszczony na stronie www Platformy Regulamin określający zasady 

funkcjonowania Platformy. 

REMIT, Rozporządzenie REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. 

Rozporządzenie Wykonawcze REMIT - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 

17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego 

rynku energii. 

Uczestnik Rynku – uczestnik hurtowego rynku energii zgodnie z definicją art. 2 ust. 7 Rozporządzenia 

REMIT. 

Umowa – umowa świadczenia usługi publikacji Komunikatów na Platformie. 

Usługa – usługa publikacji Komunikatów na Platformie. 

Usługa Webservice – usługa publikacji Komunikatów na Platformie polegająca na automatycznym 

imporcie danych z systemów informatycznych Klienta. Szczegółowe wymagania techniczne i opis usługi 

Operator udostępnia na prośbę Klienta. 

Użytkownik – wskazany w Umowie przedstawiciel Klienta, upoważniony do publikacji w jego imieniu 

Komunikatów, dla którego zostało nadane indywidualny login i hasło przez Administratora Platformy.  

Wniosek – złożony przez Uczestnika Rynku wniosek o dostęp do Platformy. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na 
Platformie Gas Inside Information Platform (GIIP). 

2. Usługa jest świadczona przez Operatora zgodnie z zapisami: 

• Rozporządzenia REMIT,  

• Rozporządzenia wykonawczego REMIT,  
wymaganiami i wytycznymi ACER zawartymi m.in. w: 

• Guidance on REMIT, 
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• Manual of Procedures on data reporting (tzw. MoP), 

• REMIT Guidance on the implementation of web feeds for Inside Information 
Platforms, 

oraz przepisami prawa polskiego, w tym Ustawy Prawo Energetyczne. 
3. W ramach usługi Operator zobowiązuje się do bieżącej publikacji Pilnych Komunikatów 

Rynkowych Klienta, w tym ich publikację za pomocą kanału RSS. 
4. Niniejsza Umowa została sporządzona na podstawie pozytywnie rozpatrzonego Wniosku, 

który zgodnie z Regulaminem Platformy, Klient złożył w siedzibie Operatora. 
5. W ramach Umowy, i podczas jej trwania, Operator udostępnia, wskazanym w § 10 ust. 1 

przedstawicielom Klienta, Użytkownikom spersonalizowane Konta oraz, na prośbę Klienta, 
usługę Webservice, służące do zamieszczania Pilnych Komunikatów Rynkowych na Platformie. 

6. Liczba Komunikatów opublikowanych przez Klienta nie jest limitowana. 
 

§ 2 

Zobowiązania Operatora 

1. Operator udostępnia Klientowi Platformę do publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych. 
2. Operator zapewnia dostęp do Usługi Webservice oraz do spersonalizowanego Konta, w tym 

do Formularza wprowadzania i publikacji Komunikatów, Użytkownikom wskazanym w 
pozytywnie rozpatrzonym Wniosku Klienta.  

3. Operator zapewnia, że Platforma spełnia wymagania ACER odnośnie publikacji Pilnych 
Komunikatów Rynkowych. 

4. Operator zobowiązuje się i zastrzega sobie prawo  do ciągłego i bieżącego aktualizowania oraz 
dostosowywania Platformy, w tym Usługi Webservice, do zmieniających się przepisów prawa 
i wytycznych ACER, jeżeli te w sposób jednoznaczny nakładają nowe wymagania co do 
publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych. 

5. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi pomocy technicznej dostępnej 24 godz. 
na dobę przez 365 dni w roku pod adresem mailowym: service@giip.pl. 

6. Operator zapewnia automatyczne narzędzie do weryfikacji poprawności danych 
wprowadzanych do Formularza oraz za pomocą Usługi Webservice z wydanym przez ACER 
„Manual of Procedures on data reporting”.  

7. Operator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o terminie prac serwisowych 
uniemożliwiających odczyt lub publikację Komunikatów na Platformie.  

8. Operator zobowiązuje się do przechowywania i publikacji Komunikatów przez okres 5 lat od 
dnia ich publikacji. 

9. Operator zobowiązuje się do uruchomienia Usługi, w tym przekazania Użytkownikom danych 
do logowania, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez dwie strony niniejszej Umowy. 

10. Operator udostępnia na stronie internetowej Platformy instrukcję wprowadzania 
Komunikatów oraz Regulamin Platformy. 

11. Na prośbę Klienta Operator przedstawia szczegółowe wymagania techniczne i opis Usługi 
Webservice. 

12. Operator zobowiązuje się do uruchomienia Usługi Webservice w terminie 14 dni od dnia 
spełnienia przez Klienta wymagań technicznych o których mowa w ust. 11 powyżej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Klienta 

1. Przed podpisaniem Umowy Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem 
oraz wytycznymi dotyczącymi publikacji Komunikatów, m.in. tymi, o których mowa w § 1 ust. 
2. 
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2. Podpisując niniejszą Umowę Klient akceptuje Regulamin Platformy. 
3. Klient zobowiązuje się do publikacji Komunikatów o treści i w terminie zgodnym z wytycznymi 

dotyczącymi publikacji Komunikatów, m.in. tymi, o których mowa w § 1 ust. 2. 
4. Klient zobowiązuje się do regulowania faktur z tytułu użytkowania Platformy zgodnie z 

terminem płatności wskazanym na fakturze. 
5. Klient zobowiązuje się do poinformowania Operatora o spełnieniu przez niego wymagań 

technicznych do skorzystania z Usługi Webservice.  
 

§ 4 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Z tytułu świadczenia usługi publikacji Komunikatów na Platformie Operator pobiera miesięczną 
opłatę wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu Platformy, zamieszczonym na stronie 
https://www.gasinsideinformationplatform.pl w zakładce „Documents”. 

2. Usługa jest rozliczana w cyklu miesięcznym, obejmującym okres od pierwszego do ostatniego 
dnia miesiąca, niezależnie od dnia w którym Umowa weszła w życie.  

3. Faktury są wystawiane po zakończeniu miesiąca w którym nastąpiło świadczenie usługi. 
4. Faktury płatne są przelewem, na konto Operatora o numerze ……………………………………….. w 

terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania 
wpłaty na koncie Operatora.  

5. Za wpłaty dokonane po terminie płatności Operator ma prawo naliczać odsetki ustawowe. 
6. W przypadku nieuiszczenia płatności w terminie wskazanym na fakturze, Operator wzywa do 

uregulowania płatności w wyznaczonym w wezwaniu terminie. W przypadku braku dokonania 
wpłaty w wyznaczonym w ten sposób terminie Konta Użytkowników o których mowa w § 10 
ust. 1 oraz Usługa Webservice zostają zablokowane. 

7. Blokada jest zdejmowana po uregulowaniu wszystkich zaległości Klienta, łącznie z odsetkami 
ustawowymi. 

8. Operator może zmienić opłatę o której mowa w ust. 1. powyżej.  
9. Operator ma obowiązek poinformowania osób wskazanych przez Klienta w §12 ust. 6 drogą 

elektroniczną o zmianie opłaty o której mowa w ust. 8 powyżej, w terminie nie krótszym niż 
30 dni przed wejściem w życie nowej opłaty. 

10. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmiany opłaty, o której mowa w ust. 8 powyżej, 
Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta, 
zgodnie z ust. 9 powyżej. W takim przypadku rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu 
przed wejściem w życie zmienionej opłaty.  

11. Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 935 ze zm.). 

12. W przypadku zmiany rachunku bankowego o którym mowa w ust. 4, Operator zobowiązany 
jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie. Zmiana ta nie stanowi zmiany 
niniejszej Umowy, ale dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami 
osób upoważnionych do reprezentacji Operatora. 
 

 § 5 

Wysyłka faktur 

1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Operatora faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur (dalej zwanymi łącznie „fakturami”) w formie 
elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zapewnieniu ich autentyczności 
pochodzenia, integralności treści i czytelności. 
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2. Operator będzie przesyłać faktury drogą elektroniczną jako załącznik do wiadomości w postaci 
zabezpieczonego przed edycją pliku w formacie PDF. 

3. Operator oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: 
kancelaria.warszawa@gaz-system.pl  

4. Klient oświadcza, że adresem e-mail właściwym do odbioru faktur jest: 
…………………………………………………………. 

5. Fakturę uważa się za doręczoną w dniu kiedy wiadomość została poprawnie wysłana z 
urządzeń brzegowych Operatora z adresu, o którym mowa w ust. 3, na adres Klienta, o którym 
mowa w ust. 4. 

6. Zmiana adresów wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej następuje w drodze zawiadomienia 
pisemnego lub mailowego na wskazany powyżej adres drugiej Strony i jest skuteczna po 
upływie 3 dni od dnia zawiadomienia.  

7. Do czasu skutecznego zawiadomienia o zmianie adresu e-mail, faktury wysłane na 
dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczone. 

8. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie lub 
przesłanie faktur elektronicznych, wówczas faktury zostaną wystawione i przesłane w postaci 
papierowej, o czym Operator niezwłocznie poinformuje Klienta. Wyklucza to możliwość 
następczego wysłania faktury elektronicznej, chyba że Strony postanowią inaczej. 

9. Cofnięcie zgody o której mowa w ust. 1. może nastąpić w formie pisemnej lub w postaci skanu 
pisma podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta przesłanego mailem na 
adres, o którym mowa w ust. 3. 

10. W razie cofnięcia przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 1, Operator traci prawo do 
wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 14 dni od 
dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie. 

11. Faktury przesłane z naruszeniem zasad wskazanych w ustępach powyżej uważa się za 
niedoręczone. 

12. Pisemne zawiadomienia, o których mowa w ust. 6 i 9, kierowane do osób odpowiedzialnych za 
kwestie płatności faktur podanych w § 12 ust. 6. 

 
 § 6 

Odpowiedzialność 

1. Wyłączną odpowiedzialność za treść Pilnych Komunikatów Rynkowych ponosi Klient w imieniu 
którego opublikowano  Komunikat.  

2. Treść Komunikatów publikowanych przez Klienta nie powinna naruszać przepisów prawa 
polskiego i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych oraz dobrych zwyczajów. 

3. Operator Platformy może usunąć Komunikat, którego treść łamie przepisy prawa polskiego i 
umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę. Operator bezzwłocznie informuje 
Klienta o usunięciu Komunikatu, w sposób wskazany w Umowie. 

4. Z chwilą przekazania danych do logowania (login i hasło) Użytkownikowi, Użytkownik ponosi 
odpowiedzialność za dane i treść  wprowadzone z jego konta do Formularza lub za pomocą 
Usługi Webservice i opublikowane w jego imieniu na Platformie w formie Komunikatu.  

5. W przypadku blokady, o której mowa w § 4 ust. 6, Klient zobowiązany jest do publikacji 
Komunikatu we własnym zakresie.  
 

§ 7 

Poufność 

1. W celu zachowania przejrzystości i równości w dostępie do informacji dla wszystkich 
Odbiorców, treść Komunikatów będzie opublikowana na Platformie niezwłocznie po ich 
przekazaniu do publikacji przez Użytkownika. 

http://we/
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2. Operator oświadcza, że treści Komunikatu przekazanego do publikacji przez Użytkownika nie 
będą wykorzystywane do podejmowania decyzji biznesowych przez Operatora Platformy 
przed ich publikacją na Platformie. 

3. Operator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych zamieszczonych przez Użytkowników na 
spersonalizowanych Kontach przed dostępem osób trzecich. 

4. Klient zrealizuje w imieniu Operatora obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 – 3 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
stosunku do osób wskazanych do kontaktów służbowych oraz osób wskazanych do realizacji 
Umowy, poprzez przekazanie tym osobom informacji według wzoru stanowiącego 
odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Umowy.  

5. Operator zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi informacji niezbędnych do wykonywania 
Przedmiotu Umowy. 

6. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich 
informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy 
(zwanych dalej "Informacjami Chronionymi") oraz zobowiązuje się do zapewnienia im ochrony 
przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie obowiązywania 
Umowy oraz w okresie pięciu lat po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu 
od niej przez którąkolwiek ze Stron.  

7. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie w celu wykonywania 
Umowy. 

8. Zobowiązania Klienta, o których mowa w ust. 6 nie dotyczą Informacji Chronionych: 
a. publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Klientowi lub też upublicznionych w 

sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy; 
b. które Klient zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie poinformować 
Operatora o zgłoszonym żądaniu udostępnienia informacji, o ile przekazanie tej 
informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

9. W ramach wykonywania niniejszej Umowy Operator nie przewiduje możliwości udostępniania: 
a. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913); 

b. informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

10. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Klienta, którym 
jest to niezbędne do wykonywania Umowy.  

11. Klient obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w 
jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Klientem. Klient ponosi 
odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. 

12. Realizując zobowiązanie określone w ust. 11, Klient zobowiązuje się w szczególności 
przeszkolić wszystkie osoby, które w imieniu Klienta będą bezpośrednio uczestniczyć w 
realizacji Umowy i będą miały dostęp do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony 
Informacji Chronionych i celu ich udostępnienia.  

13. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego 
udostępnienia Informacji Chronionych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i 
ochrony Klient niezwłocznie zawiadomi Operatora oraz podejmie niezbędne działania w 
szczególności podejmie współpracę z Operatorem w celu minimalizacji zakresu naruszenia 
oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia Informacji Chronionych. 

14. Operator zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Klienta zwrotu Informacji 
Chronionych udostępnionych przez Operatora lub wytworzonych przez Klienta w ramach 
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. W takim wypadku Klient zobowiązuje się do 
zwrotu lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających 
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jakiekolwiek Informacje Chronione przekazane przez Operatora lub w jego imieniu, będące w 
posiadaniu Klienta lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy były 
uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunąć Informacje 
Chronione z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z zastrzeżeniem 
jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach 
informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Niezależnie od 
powyższych postanowień Klient ma prawo do zachowania kopii Informacji Chronionych na 
potrzeby własne związane z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony przed 
ewentualnymi przyszłymi roszczeniami pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii 
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

15. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności 
wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie poprzez przeprowadzenie 
u Klienta audytu w tym zakresie. Operator poinformuje Klienta o zamiarze przeprowadzania 
audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodni termin audytu z Klientem. 

16. W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności Operator będzie mógł żądać 
od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy 
przypadek naruszenia przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych). Operatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 8 

Prace serwisowe/niedostępność 

1. Operator zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych na Platformie, które mogą 
skutkować tymczasowym ograniczeniem jej funkcjonalności. 

2. W przypadku prowadzenia prac serwisowych lub niedostępności Platformy, Operator 
poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników Platformy.  

3. W przypadku prac serwisowych lub awarii uniemożliwiających publikację Komunikatu na 
Platformie, Klient zobowiązany jest do publikacji treść Komunikatu we własnym zakresie. 

4. Komunikat opublikowany przez Klienta we własnym zakresie, jest publikowany przez Klienta 
na Platformie w terminie 48 godzin od zakończenia prac serwisowych/awarii/odblokowania 
Konta, które uniemożliwiły publikację Komunikatu.  W polu „Remarks” Komunikatu 
Użytkownik podaje adres strony www, na której treść Komunikatu zamieścił we własnym 
zakresie.  

 

§ 9 

Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem … i obowiązuje do dnia …/na czas nieokreślony. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez  każdą ze Stron Umowy z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10, z podpisami osób upoważnionych do 
reprezentacji.  

3. Z chwilą rozwiązania Umowy konta Użytkowników reprezentujących Klienta zostają 
zamknięte. 

4. Po rozwiązaniu Umowy wszystkie Komunikaty opublikowane w trakcie trwania niniejszej 
Umowy nie  zostaną usunięte. 

 

http://we/
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§ 10 

Użytkownicy 

1. Na podstawie Wniosku z dnia …. Klient wskazuje niniejsze osoby jako Użytkowników 
odpowiedzialnych za publikację Komunikatów w imieniu Klienta: 
 
 

 a) 
…………………………….. 

Imię i Nazwisko 

 
…………………………….. 

Stanowisko 

 
…………………………….. 

Numer telefonu stacjonarnego 

 
…………………………….. 

 
Numer telefonu komórkowego 

 
…………………………….. 

Adres e-mail 

 
…………………………….. 

Login nadany przez Operatora 

 

 b) 
…………………………….. 

Imię i Nazwisko 

 
…………………………….. 

Stanowisko 

 
…………………………….. 

Numer telefonu stacjonarnego 

 
…………………………….. 

 
Numer telefonu komórkowego 

 
…………………………….. 

Adres e-mail 

 
…………………………….. 

Login nadany przez Operatora 
 

2. W terminie, o którym mowa § 2 ust. 9 Operator przekazuje każdemu Użytkownikowi: 

• hasło do spersonalizowanego Konta poprzez pocztę elektroniczną lub SMS, na adres 
lub numer telefonu podany w ust. 1. powyżej; 

• login do spersonalizowanego Konta poprzez pocztę elektroniczną, na adres mailowy 
podany w ust. 1. powyżej. 
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3. Login i hasło dostępu do Konta nie mogą być przekazywane innym osobom. 
4. Administrator może zablokować konto Użytkownika w przypadku: 

1. wykrycia przez Użytkownika uzyskania przez inną osobę dostępu do loginu i hasła 
Użytkownika,  

2. zagubienia loginu lub hasła przez Użytkownika, 
3. lub naruszenia postanowienia Regulaminu lub Umowy przez Użytkownika. 

5. W przypadku wykrycia przez Użytkownika przypadków o których mowa w ust. 4.1 i 4.2 powyżej 
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Administratora 
Platformy na adres: administrator@giip.pl. 
 
 

§ 11 

Oświadczenie 

Klient oświadcza, że jest uczestnikiem rynku zgodnie z definicją w art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („REMIT”) i jest zarejestrowany w bazie 
CEREMP prowadzonej przez ACER. 

 
 

§ 12 

Pozostałe kwestie 

1. Kwestie nie objęte niniejszą Umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 

2. Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową, w tym związane z jej wykonaniem, 
ważnością lub zakończeniem, będą poddawane ostatecznemu rozstrzygnięciu sądów 
powszechnych właściwych dla siedziby Operatora. 

3. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy należy interpretować z należytym poszanowaniem 
słusznych interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne dobre 
obyczaje. 

4. Strony ustalają poniższe adresy dla doręczeń dla celów związanych z Umową: 
Operator: GAZ-SYSTEM S.A., Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; 
Klient:  ………………………………………………… 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów dla 
doręczeń pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na ostatni wskazany adres. 

6. Strony wskazują następujące osoby jako właściwe do kontaktów w związku z Umową:  
Administratorzy Platformy: 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Klient: 
…………………………………………………………………….., 
w kwestiach dotyczących płatności faktur: 
Operator: 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Klient: 
…………………………………………………………………….. 
przy czym zmiana ww. osób następuje w drodze pisemnego poinformowania drugiej Strony. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
chyba że Umowa stanowi inaczej. 
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktów 
służbowych w Umowie. 

2. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do wykonywania 
Umowy. 

3. Kopia pozytywnie rozpatrzonego Wniosku Klienta. 
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Załącznik nr 1. 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do kontaktów służbowych w Umowie Świadczenia usługi 

publikacji Pilnych Komunikatów Rynkowych na Gas Inside Information 

Platform zawartej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. 
 

 

Po co nam Twoje dane osobowe? 

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne w celu utrzymywania kontaktów służbowych w 

związku  

z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów 

związanych  

z wykonywaniem umowy. 
 

Z kim dzielimy się danymi? 

Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: 

• nasi pracownicy lub współpracownicy, 

• członkowie organów GAZ-SYSTEM, 

• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, 

organy państwowe, instytucje), 

• podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności 

podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, 

pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i 

mienia. 

 
 

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?  
 
Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniem 

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 „RODO”, co oznacza, w tej sytuacji, 

że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla utrzymywania kontaktu służbowego w związku z 

zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów 

związanych z wykonywaniem umowy. 
 

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane? 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z 

zawarciem  

i wykonaniem umowy, nie dłużej niż przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów 

archiwalnych. 

 
 

Skąd mamy dane? 

Dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę i który wskazał Panią/Pana do 

kontaktów związanych z wykonywaniem umowy. 

 
 

Jakie kategorie danych przetwarzamy? 

Przetwarzane są obecnie następujące kategorie danych osobowych:  

• Dane podstawowe (w celu identyfikacji) 
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• Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub 

pocztą elektroniczną). 

 
 

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana? 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. 
 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia? 

Ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki 

sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

• sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 

• usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W 

przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich 

przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek 

uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana  prawa w związku z przetwarzaniem 

podanych danych, 

• wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
 

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować 

(lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: 

  

rodo@gaz-system.pl 
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Załącznik nr 2. 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób 

wskazanych do wykonania Umowy świadczenia usługi publikacji 

Pilnych Komunikatów Rynkowych na Gas Inside Information Platform 

zawartej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
 

 

Po co nam Twoje dane osobowe? 

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, bo są nam niezbędne dla potrzeb ustalenia uprawnień do wykonywania 

umowy, a także w celu utrzymywania kontaktów służbowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, 

której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów lub wykonania umowy. 

 

Z kim dzielimy się danymi? 

Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: 

• nasi pracownicy lub współpracownicy, 

• członkowie organów GAZ-SYSTEM, 

• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, 

organy państwowe, instytucje), 

• podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności 

podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, 

pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe, ochrony osób i 

mienia. 

 

 

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?  

 

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) 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 „RODO”, co oznacza, w tej sytuacji, 

że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla utrzymywania kontaktu służbowego w związku z 

zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów 

związanych z wykonywaniem umowy. 

 

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane? 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z 

zawarciem  

i wykonaniem umowy, nie dłużej niż przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów 

archiwalnych. 

 

 

Skąd mamy dane? 

Dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę i który wskazał Panią/Pana do 

kontaktów lub wykonania umowy. 

 

 

Jakie kategorie danych przetwarzamy? 

Przetwarzane są obecnie następujące kategorie danych osobowych:  

• Dane podstawowe (w celu identyfikacji) 

• Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub 

pocztą elektroniczną). 
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Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana? 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe. 

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia? 

Ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki 

sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

• sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 

• usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W 

przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich 

przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek 

uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem 

podanych danych, 

• wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować 

(lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: 

  

rodo@gaz-system.pl 

 

 

 

 


