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Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Karta oceny Testu

Pełna  nazwa  Podmiotu
Testującego

Data  przekazania  danych  do
integracji

Data zakończenia integracji

Data rozpoczęcia testów

1. Cel Testu

Cel(e) Testu

2. Podejście testowe

Plan  testów  i  kluczowe
wskaźniki   

(zakres Testu)

Okres Testu

Opis Rozwiązania

Ostateczny czas trwania 
testów (w przypadku ich 
przedłużenia wskazanie 
powodu przedłużenia) 

3. Wyniki Testu

Najważniejsze fakty

Proszę podać najistotniejsze pozytywne i negatywne wyniki tego Testu

·          

·          

4. Streszczenie

Kluczowy  wskaźnik  ustalony
dla testów

Czy zrealizowany? Opis sposobu realizacji
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1. Definicje
(a) „Cel” - oznacza wszelkie rozmowy, negocjacje, działania  pomiędzy Stronami, dotyczące
lub związane z udziałem Strony Otrzymującej w Piaskownicy BIK. 
(b) „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności BIK,
w szczególności informacje technologiczne, rozwiązania systemów informatycznych, ujawnione
dla realizacji Celu Stronie Otrzymującej na piśmie lub ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek
innych środków przez BIK lub przez osobę trzecią będącą wykonawcą, działającą w imieniu BIK,
lub osobie trzeciej będącej wykonawcą, działającej w imieniu Strony Otrzymującej  lub w inny
sposób uzyskanej przez Stronę Otrzymująca od BIK,  zarówno przed jak i  po dacie niniejszego
Oświadczenia, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:

i. które  są  publicznie  dostępne  w  jakikolwiek  sposób  bez  naruszenia  niniejszego
Oświadczenia przez Stronę Otrzymującą; lub 

ii. w stosunku do których Strona Otrzymująca może wykazać, że (a) były w jej posiadaniu
lub były jej znane poprzez ich wykorzystywanie lub zapis w aktach albo komputerach lub
na innych nośnikach przed uzyskaniem od BIK i  nie zostało uprzednio uzyskane przez
Stronę  Otrzymującą od BIK  z  zastrzeżeniem ich poufnego charakteru albo (b)  zostały
uzyskane przez Stronę Otrzymującą zgodnie z obowiązującym prawem w jakimkolwiek
czasie niezależnie od informacji ujawnionych przez BIK; lub 

iii. które  Strona  Otrzymująca  uzyskała  lub  otrzymała  ze  źródła  innego  niż  od  BIK  bez
naruszenia  przez  Stronę  Otrzymującą  ani  przez  to  źródło  żadnego  zobowiązania  do
zachowania poufności lub w zakresie niewykorzystania wobec BIK; lub 

iv. które zostaną dostarczone osobie trzeciej przez BIK bez ograniczeń w zakresie ujawniania
lub wykorzystania; lub 

v. które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą (a) po uprzednim uzyskaniu zgody BIK
lub (b) bez takiej zgody, po okresie pięciu lat od dnia zakończenia realizacji Celu.

2. Przechowywanie Informacji poufnych

Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne w tajemnicy i w stosunku do nich podejmie takie
same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Stronę
Otrzymującą w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych, i w stosunku do których Strona
Otrzymująca  gwarantuje,  że  zapewniają  one  odpowiednią  ochronę  przeciwko
nieupoważnionemu ujawnieniu,  kopiowaniu lub wykorzystaniu.  Z zastrzeżeniem artykułu 3(c),
Strona  Otrzymująca  zapewni,  że  ujawnianie  Informacji  Poufnych  ograniczone  będzie  do  tych
pracowników lub członków władz Strony Otrzymującej, którzy mogą potrzebować tej informacji
dla realizacji Celu. Kopie lub reprodukcje nie będą wykonywane, chyba że w zakresie zasadnie
niezbędnym  dla  realizacji  Celu  a  wszelkie  wykonane  kopie  będą  własnością  BIK.  Wszelkie
Informacje Poufne oraz ich kopie zostaną zwrócone BIK w ciągu trzydziestu dni od otrzymania
pisemnego żądania od BIK. 

3. Ograniczenia i gwarancja

(a) Strona  Otrzymująca  (i)  nie  przekaże  Informacji  Poufnych,  ani  w  całości  ani  w  części,
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żadnej  osobie  trzeciej  (z  zastrzeżeniem  punktu  (c)  poniżej),  (ii)  wykorzystywała  będzie  te
Informacje Poufne wyłącznie dla realizacji Celu, oraz (iii) nie wykorzysta tych Informacji Poufnych
komercyjnie  ani  żadnej  ich  części  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  BIK.  Nie  ograniczając
powyższego, Strona Otrzymująca upoważniona będzie do ujawnienia każdej Informacji Poufnej
BIK zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zawiadomi o
tym BIK co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem. 

(b) Strona Otrzymująca jest świadoma, że BIK nie gwarantuje, że Informacje Poufne będą
miały zastosowanie lub będą odpowiednie dla realizacji Celu albo jakiegokolwiek innego celu w
zakresie innym niż określonym odrębnymi postanowieniami. 

(c) Żadnych  postanowień  niniejszego  Oświadczenia  nie  stosuje  się  do  informacji,  które
Strona musi udostępnić opinii  publicznej zgodnie z prawem mającym zastosowanie do spółek
publicznych.

4. Ograniczenie

Strona Otrzymująca jest świadoma, że:

(a) Wszelkie  prawa  do  Informacji  Poufnych  są  zastrzeżone  przez  BIK,  a  żadne  prawa  ani
zobowiązania poza zapisanymi w niniejszym Oświadczeniu nie zostają przyznane ani nie wynikają
z  postanowień  niniejszego  Oświadczenia.  W  szczególności  nie  przyznaje  się  w  niniejszym
Oświadczeniu,  ani  bezpośrednio  ani  pośrednio,  żadnej  licencji  w  związku  z  wynalazkiem,
odkryciem,  patentem,  prawem  autorskim  czy  innym  prawem  własności  przemysłowej
posiadanym,  dokonanym,  otrzymanym  lub  podlegającym  licencji,  obecnie  lub  w  przyszłości
jednej ze Stron. 

(b) Żadne z postanowień niniejszego Oświadczenia nie ustanawia zobowiązania Strony Otrzymującej
lub BIK do zawarcia jakichkolwiek stosunków gospodarczych ani nie uniemożliwia, nie narusza i
nie ogranicza żadnej ze Stron dalszego prowadzenia swojej działalności gdzie indziej, chyba że
stanowiłoby to naruszenie warunków niniejszego Oświadczenia. 

5. Kara umowna
(a) Niniejsze Oświadczenie obowiązuje od daty złożenia Wniosku przez Stronę Otrzymującą. 
(b) W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  postanowień  niniejszego
Oświadczenia, Strona Otrzymująca zapłaci BIK karę umowną w wysokości 50 000,00 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) złotych polskich, w terminie 14 dni od wystawienia wezwania do zapłaty, co
nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na
podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Zwrot i zniszczenie Informacji Poufnych
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W przypadku zakończenia współpracy Strona Otrzymująca, na pisemne żądanie BIK, w zależności
od  dyspozycji  BIK,  zobowiązana  jest  do  zwrotu  lub  zniszczenia,  w  sposób  ustalony  z  BIK,
udostępnionych nośników Informacji Poufnych, dokumentów zawierających Informacje Poufne i
ich  kopii.  Dokonanie  zwrotu  lub  zniszczenia  Informacji  Poufnych  zostanie  potwierdzone
pisemnym oświadczeniem Strony Otrzymującej lub protokołem zniszczenia. Strona Otrzymująca
ma prawo do zatrzymania kopii Informacji Poufnych w przypadkach, gdy:

jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub
podmioty  świadczące  na  rzecz  Strony  Otrzymującej  usługi  doradztwa  finansowego,  ekonomicznego,
podatkowego lub prawnego, uprawnione są do zatrzymania Informacji Poufnych lub ich opracowań w
zakresie wynikającym z wykonanych na rzecz Strony Otrzymującej usług doradczych, lub
kopie  Informacji  Poufnych zostały  zapisane jako kopia  zapasowa w systemie informatycznym Strony
Otrzymującej  i  nie  ma  możliwości  ich  usunięcia  lub  podlegały  zapisowi  ze  względu  na  stosowane
procedury bezpieczeństwa lub są niezbędne do dokonania rozliczeń pomiędzy Stronami,

przy  czym  zachowane  na  podstawie  wyżej  wymienionych  postanowień  kopie  Informacji
Poufnych  pozostaną  w  tajemnicy  i  będą  chronione,  zgodnie  z  warunkami  niniejszego
Oświadczenia.

7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Do niniejszego Oświadczenia zastosowanie  będą miały przepisy  prawa polskiego.  Strony zgadzają  się
dołożyć najlepszych starań aby wspólnie w drodze rozmów pomiędzy nimi i/lub ich reprezentantami
rozwiązywać  jakiekolwiek  spory  wynikające  z  niniejszego  Oświadczenia.  Jeśli,  niezależnie  od  ich
najlepszych starań, Strony nie rozwiążą sporu w ciągu 90 od zawiadomienia przez jedną ze Stron drugiej
Strony o zaistniałym sporze, wówczas Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby BIK.

Strona Otrzymująca: BIK:

__________________ __________________
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