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GLOBALNE USŁUGI INFORMACJI FINANSOWEJ 

UMOWA SUBSKRYBENTA 

Niniejsza Umowa Subskrybenta (zwana dalej „Umową”) z dnia 14.01.2020 r. (zwana dalej „Datą 

Wejścia w Życie”) pomiędzy Globalnymi Usługami Informacji Finansowej GmbH (zwane dalej „GFIS”) a 

niżej podpisanym subskrybentem (zwanym dalej „Subskrybentem”) reguluje subskrypcję Subskrybenta 

(zwaną dalej „Subskrypcją”) danych rynkowych lub innych informacji dostępnych za pośrednictwem 

GFIS, w tym cen bids, ofert, cen, stawek, innych danych handlowych i informacyjnych, w tym informacji 

uzyskanych z nich, dystrybuowanych lub udostępnianych za pośrednictwem GFIS (łącznie zwanych 

dalej „Danymi”).  

Licencja Na Czas Określony, Niewyłączna, Nieprzenoszalna: 

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, GFIS udziela Subskrybentowi, na czas określony poniżej, 

niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji w okresie obowiązywania umowy w celu otrzymania i 

korzystania z Danych, zgodnie z tym co  podano w niniejszej Umowie. 

 

Profesjonalny/Nieprofesjonalny Użytkownik Danych Rynkowych: Subskrybent będzie zobowiązany do 

podania pewnych informacji w celu ustalenia, czy Subskrybent spełnia definicję Subskrybenta 

Nieprofesjonalnego lub Subskrybenta Profesjonalnego. Subskrybent zobowiązuje się do podania 

dokładnych informacji i niezwłocznego powiadomienia GFIS w przypadku każdej zmiany danych 

Subskrybenta lub statusu Subskrybenta jako Profesjonalnego lub Nieprofesjonalnego Użytkownika 

Danych Rynkowych. 

W przypadku Subskrybentów Nieprofesjonalnych, Dane są licencjonowane wyłącznie do użytku 

osobistego. Oświadczając GFIS, że Subskrybent jest Subskrybentem Nieprofesjonalnym lub 

kontynuując otrzymywanie danych według stawki Subskrybenta Nieprofesjonalnego, Subskrybent 

potwierdza GFIS, że spełnia definicję Subskrybenta Nieprofesjonalnego. Subskrybent niezwłocznie 

zastosuje się do każdego uzasadnionego żądania od GFIS dotyczącego informacji dotyczących odbioru, 

przetwarzania, wyświetlania i redystrybucji danych przez Subskrybenta Nieprofesjonalnego. 

 

W przypadku Subskrybentów Profesjonalnych Dane są licencjonowane do wewnętrznego użytku 

biznesowego i/lub osobistego Subskrybenta. Na żądanie, Profesjonalny Subskrybent udostępnia GFIS 

lub jego agentowi swoje lokalizacje w celu fizycznej kontroli zapisów Profesjonalnych Subskrybentów 

dotyczących wykorzystania lub dostępu do Danych, w rozsądnym czasie i po wcześniejszym 

powiadomieniu, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Umową. 

 

Dane Zastrzeżone: Subskrybent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że GFIS i/lub zewnętrzni 

dostawcy danych (każdy z nich zwany dalej, „Dostawcą Danych”) mają zastrzeżone prawa do Danych. 

Dane pozostaną własnością GFIS i/lub Dostawców Danych. Nie uznaje się, że GFIS, ani żaden Dostawca 

Danych zrezygnował ze swoich praw własności do danych w wyniku dostarczenia Danych 

Subskrybentowi. 
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Wykorzystanie Danych: Subskrybent zobowiązuje się nie sprzedawać, nie dzierżawić, nie powielać, nie 

rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie Danych w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody 

GFIS i dowolnego odpowiedniego Dostawcy Danych. Subskrybent wyraźnie wyraża zgodę na to, że 

Subskrybent nie będzie wykorzystywać ani zezwalać innej osobie na wykorzystywanie jakichkolwiek 

Danych do celów (i) tworzenia produktów otrzymywanych z danych na podstawie Danych lub 

otrzymanych z Danych, (ii) ustalania lub uzyskiwania dowolnej ceny, w tym jakichkolwiek cen 

rozliczeniowych kontraktów na instrumenty pochodne, opcji na kontrakty na instrumenty pochodne 

lub podobnych instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na dowolnej giełdzie oraz 

(iii) tworzenia dowolnego indeksu lub indeksów (iv) dla wszelkich innych mechanizmów pochodnych, 

które będą rozpowszechniane, publikowane lub w inny sposób wykorzystywane na zewnątrz. 

Subskrybent będzie wykorzystywał Dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i 

przepisami (zwanymi dalej „Obowiązującymi Przepisami Prawa”). 

 

GFIS zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do wszystkich lub dowolnej części Danych, w 

dowolnym momencie według własnego uznania, modyfikacji czasów transmisji i dostawy, a także 

prędkości transmisji, protokołów udostępnianych Danych, formatu i treści dostarczonych Danych. 

 

GFIS jest ponadto uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania dostępu do Danych ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Subskrybent narusza jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy; może to 

obejmować przypadki, w których Subskrybent korzysta z Danych niezgodnie z niniejszą Umową. 

 

Subskrybent nie przekaże ani nie ujawni takich Danych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków 

dozwolonych w niniejszym dokumencie lub wymaganych w celu zachowania zgodności z 

obowiązującymi Przepisami Prawa. 

 

Okres Obowiązywania i Wypowiedzenie: Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z Datą Wejścia w 

Życie i będzie obowiązywać z miesiąca na miesiąc według obowiązujących wówczas stawek do 

momentu jej wypowiedzenia przez Subskrybenta lub GFIS. 

 

Subskrybent musi powiadomić GFIS z 30-dniowym wypowiedzeniem, przy czym wypowiedzenie staje 

się skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

GFIS może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie po powiadomieniu Subskrybenta. GFIS 

może rozwiązać niniejszą Umowę natychmiast, z powiadomieniem lub bez powiadomienia 

Subskrybenta, w przypadku, gdy Subskrybent naruszy którykolwiek z warunków niniejszej Umowy (w 

takim przypadku Subskrybent natychmiast utraci prawo do otrzymywania Danych za bieżący i 

wszystkie przyszłe miesiące subskrypcji). 

 



3 
 

Opłaty i Automatyczne Fakturowanie: Subskrybent uiści opłaty na rzecz GFIS zgodnie z obowiązującym 

wówczas na stronie internetowej GFIS (www.gfis.info) Harmonogramem Opłat (zwanym dalej 

„Opłatami”). Subskrybent zgadza się, że GFIS może zmienić wysokość Opłat w dowolnym momencie 

bez uprzedniego powiadomienia Subskrybenta. 

 

Opłaty będą naliczane Subskrybentowi automatycznie co miesiąc pierwszego dnia miesiąca (zwanego 

dalej „Datą Płatności”). Subskrybent upoważnia [nazwa podmiotu stowarzyszonego GFIS] do 

potrącenia Opłat z rachunku maklerskiego Subskrybenta w [nazwa podmiotu stowarzyszonego]. Jeśli 

[nazwa podmiotu stowarzyszonego] nie jest w stanie odliczyć Opłat, wówczas Subskrybent uiści Opłaty 

na rzecz GFIS w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. GFIS może naliczyć opłatę za opóźnienie według 

stawki w wysokości trzech procent (3%) miesięcznie od wszystkich należnych i niezapłaconych kwot w 

ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury GFIS do momentu zapłaty. Niezapłacenie przez 

Subskrybenta należnych kwot stanowi istotne naruszenie Umowy. Oprócz wszystkich innych praw i 

środków prawnych dostępnych GFIS na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, GFIS może również 

zawiesić dostarczanie Danych lub ich dowolnych składników na mocy tej Umowy, przez tak długi okres 

jak długo kwota pozostanie niezapłacona po upływie tych trzydziestu (30) dni. Subskrybent zapłaci 

wszelkie obowiązujące podatki, włączając ale nie ograniczając się do podatku VAT, opłaty lub 

oszacowania dokonane przez dowolnego obywatela zagranicznego lub krajowego, władze stanowe, 

wojewódzkie lub lokalne lub ich jednostki organizacyjne związane z udostępnianiem Danych. 

 

Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że żadne opłaty nie podlegają zwrotowi, gdy zostały zapłacone 

(z wyjątkiem podwójnych płatności i innych oczywistych błędów). 

 

Informacje o Zabezpieczeniach i Dostępie: Subskrybent otrzyma nazwę użytkownika i/lub hasło lub 

inny kod bezpieczeństwa lub urządzenie (zwane dalej łącznie „Informacjami o Zabezpieczeniach”) w 

celu uzyskania dostępu do Danych. Subskrybent zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji 

o Zabezpieczeniach i nieujawniania Informacji o Zabezpieczeniach Subskrybenta osobom trzecim. 

Subskrybent może uzyskać dostęp do Subskrypcji tylko za pośrednictwem jednego podłączonego do 

Internetu komputera lub urządzenia mobilnego na raz. W przypadku zagubienia lub kradzieży 

Informacji o Zabezpieczeniach lub istniejącej możliwości ich nadużycia w dowolny sposób, Subskrybent 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić GFIS. 

 

Brak Rekomendacji do Kupna lub Sprzedaży Papierów Wartościowych: Żadne z Danych nie stanowią 

rekomendacji GFIS ani zachęty do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych lub innego produktu 

inwestycyjnego. 

 

Brak jakiegokolwiek rodzaju Gwarancji na Dane; Ograniczenie Odpowiedzialności: 
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SUBSKRYBENT WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE DANE SĄ PRZEKAZYWANE NA ZASADZIE „TAKIE  JAKIE  SĄ”, 

„JAKIE SĄ DOSTĘPNE” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. SUBSKRYBENT ZGADZA SIĘ, ŻE GFIS I JEGO 

PODMIOTY STOWARZYSZONE (W TYM ICH ODPOWIEDNI WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, KIEROWNICY, 

PRACOWNICY LUB AGENCI) ORAZ KAŻDY DOSTAWCA DANYCH I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE 

(W TYM ICH ODPOWIEDNI WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE 

UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI WSZELKIEGO RODZAJU - WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB 

USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO DANYCH LUB ICH PRZEKAZYWANIA, TERMINOWOŚCI, SEKWENCJI, 

DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH 

GWARANCJI LUB WSZELKICH GWARANCJI POKUPNOŚĆI, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKU LUB NIENARUSZALNOŚCI, A TAKŻE WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 

W INNY SPOSÓB Z PRAWA LUB Z JAKIEGOKOLWIEK OBROTU LUB UZYCIA W HANDLU. 

 

SUBSKRYBENT ZGADZA SIĘ, ŻE GFIS I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (W TYM ICH ODPOWIEDNI 

WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) ORAZ KAŻDY DOSTAWCA 

DANYCH I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (W TYM ICH ODPOWIEDNI WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, 

KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC 

SUBSKRYBENTA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK NIEDOKŁADNE LUB 

NIEKOMPLETNE DANE LUB INNE INFORMACJE RYNKOWE DOSTARCZONE SUBSKRYBENTOWI, ANI ZA 

JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA, PRZERWY, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W ICH DOSTARCZANIU, ANI ZA 

JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY 

WYNIKAJĄCE Z TEJ NIEDOKŁADNOŚCI, OPÓŹNIENIA, PRZERWY, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA, ANI TAKŻE ZA 

WSZELKIE DANE LUB USŁUGI DOSTARCZANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z 

NIĄ. 

 

JEŻELI POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, LUB 

JAKAKOLWIEK JEJ CZĘŚĆ, ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIESKUTECZNĄ, ŁĄCZNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GFIS I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH (W TYM ICH ODPOWIEDNICH 

WŁAŚCICIELI, DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI) ORAZ KAŻDEGO 

DOSTAWCY DANYCH I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH (W TYM ICH WŁAŚCICIELI, 

DYREKTORÓW, CZŁONKÓW KIEROWNICTWA, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW) NIE PRZEKRACZA 

FAKTYCZNEJ KWOTY STRAT LUB SZKÓD, LUB ŁĄCZNYCH OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ SUBSKRYBENTA 

NA RZECZ GFIT NA TRZYDZIEŚCI (30) DNI PRZED WYDARZENIEM, KTÓRE SPOWODOWAŁO POWSTANIE 

ROSZCZENIA SUBSKRYBENTA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH WARTOŚCI JEST MNIEJSZA. 

 

SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI DANE, ANI ŻADNA INFORMACJA 

UZYSKANA PRZEZ GFIS LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM NIE MAJĄ NA CELU ŚWIADCZENIA DORADZTWA 

INWESTYCYJNEGO, FINANSOWEGO, PODATKOWEGO LUB PRAWNEGO. 

 

Zwolnienie od odpowiedzialności: Subskrybent zabezpieczy i zwolni od odpowiedzialności GFIS i 

Dostawców Danych oraz każdy z jego podmiotów stowarzyszonych oraz odpowiednich dyrektorów, 

kierowników, pracowników, agentów i licencjodawców od i przeciw wszelkim roszczeniom, 
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odszkodowaniom, stratom, odpowiedzialności, kosztom i/lub wydatkom (włączając w to, ale nie 

ograniczając się do uzasadnionych opłat i kosztów obsługi prawnej), które bezpośrednio lub pośrednio 

wynikają lub są spowodowane przez (a) wykorzystanie przez Subskrybenta Danych lub (b) jakimkolwiek 

naruszenie lub złamanie przez Subskrybenta dowolnego warunku lub postanowienia tej Umowy. 

 

Siła Wyższa: Poza zobowiązaniami do zapłaty przez Subskrybenta  ani GFIS ani Subskrybent nie będzie 

uważany za stronę niewywiązującą się z jakichkolwiek zapisów tej Umowy ani nie będzie 

odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienie, nienależyte wykonanie, lub przerwanie usług wynikające 

bezpośrednio lub pośrednio z klęski żywiołowej, działań władz cywilnych lub wojskowych, zamieszek, 

wojny, strajków, pożarów, innych katastrof, braku zasilania lub jakiejkolwiek przyczyny poza jego 

rozsądną kontrolą. 

 

Postanowienia Różne: 

Każdy Dostawca Danych i każdy podmiot stowarzyszony GFIS jest zamierzonym beneficjentem w 

charakterze strony trzeciej niniejszej Umowy i może egzekwować na swoją korzyść wszelkie prawa i 

obowiązki zawarte w niniejszej Umowie. 

Niniejsza Umowa zawiera ostateczną i całkowitą umowę między stronami dotyczącą Twojej Subskrypcji 

i zastępuje wszystkie poprzednie i równoczesne ustne lub pisemne umowy dotyczące korzystania z 

Twojej Subskrypcji. 

GFIS może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie, publikując zmienioną umowę na swojej 

stronie internetowej. Taka zmieniona umowa wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu. 

Korzystanie z Subskrypcji po wejściu w życie każdej zmienionej Umowy, będzie stanowić akceptację 

zmienionej umowy. 

Niniejsza Umowa może zostać przeniesiona bez uprzedniego powiadomienia przez GFIS na dowolną 

stronę trzecią po wyrażeniu zgody przez taką osobę trzecią na przestrzeganie zobowiązań GFIS 

wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie może być przeniesiona przez Subskrybenta. 

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy obowiązują następujące postanowienia: Ustępy 3, 4, 7, 12, 13, 15a, 

15b, 15e, 16 i 17 

 

Polityka Prywatności: 

Wszelkie dane osobowe przesyłane przez Subskrybenta do GFIS będą podlegać Polityce Prywatności 

GFIS, którą można znaleźć na stronie internetowej GFIS. Subskrybent potwierdza otrzymanie 

oświadczenia o ochronie prywatności GFIS. Subskrybent wyraża zgodę na monitorowanie strony GFIS 

pod kątem zmian w oświadczeniu o ochronie prywatności GFIS. 

 

GFIS będzie działać jako administrator danych osobowych Subskrybenta w rozumieniu Przepisów o 

Ochronie Danych. GFIS i jego podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać, przechowywać, ujawniać, 

przekazywać lub w inny sposób przetwarzać (zwane dalej „Przetwarzaniem”) wszelkie informacje, w 
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tym dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub wiek ( zwane dalej „Danymi Osobowymi”) 

przekazane przez Subskrybenta lub jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, 

współpracowników, agentów, powierników, handlowców lub przedstawicieli GFIS i/lub ich podmiotów 

stowarzyszonych na podstawie niniejszej Umowy lub w inny sposób przejęte przez GFIS i/lub podmioty 

stowarzyszone od powyższych w okolicznościach określonych w niniejszej klauzuli, a także (w każdym 

przypadku w zakresie dozwolonym przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679 

(zwanej dalej „Ustawą o Ochronie Danych”): 

w celu zarządzania niniejszą Umową; 

w celu świadczenia usług na rzecz Subskrybenta; 

do celów marketingu usług finansowych i produktów od GFIS; 

do celów statystycznych oraz do badań rynku i analizy produktów oraz do opracowywania i ulepszania 

produktów i usług; 

w celu wyegzekwowania lub stosowania Umowy i/lub innych umów i/lub w celu ochrony własności lub 

praw GFIS i/lub jej podmiotów stowarzyszonych oraz w celu obrony wszelkich potencjalnych roszczeń; 

w celu zapobiegania praniu pieniędzy, terroryzmowi, oszustwom lub innym przestępstwom i/lub 

nadużyciom usług GFIS i/lub usług jego podmiotów zależnych; 

w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych lub dobrych praktyk pochodzących ze 

Zjednoczonego Królestwa lub z innych krajów (w tym ale nie ograniczając się do ze Stanów 

Zjednoczonych) oraz do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów sprawozdawczych 

zawartych z dowolnym organem podatkowym lub usługą skarbową z od czasu do czasu; lub 

w celu skontaktowania się z Subskrybentem zgodnie z (i z zastrzeżeniem) niniejszą Klauzulą, ((1) - (8) 

łącznie zwanymi „Celami”). 

w tych Celach GFIS i/lub podmioty stowarzyszone mogą przekazywać lub ujawniać (zwane dalej 

„Ujawnianiem”) Dane Osobowe: 

do jakiejkolwiek powiązanej firmy, z dowolnego miejsca na świecie; 

jakiejkolwiek osobie lub organizacji działającej w imieniu GFIS lub zaangażowanej przez GFIS i/lub 

którykolwiek z jej podmiotów zależnych w celu świadczenia lub pomocy w wykonywaniu usług lub 

doradzania im, pod warunkiem że będą oni mieli w tym celu dostęp tylko do odpowiednich informacji; 

kontrahentom, pośrednikom i innym podmiotom, w przypadku gdy ujawnienie Danych jest 

uzasadnione w celu wykonania Umowy; i 

każdej innej osobie, której GFIS i/lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych może delegować 

jakąkolwiek z ich odpowiednich funkcji. 

Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę, Subskrybent dobrowolnie wyraża zgodę na Przetwarzanie i 

Ujawnianie Danych Osobowych oraz wyraża zgodę na uzyskanie takiej zgody od swoich dyrektorów, 

członków kierownictwa, pracowników, współpracowników, agentów, powierników, handlowców i 

przedstawicieli. Subskrybent wyraża również zgodę na zmianę Celów w celu uwzględnienia innych 

zastosowań, transmisji lub ujawnień Danych Osobowych po powiadomieniu Subskrybenta. 
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Subskrybent rozumie i akceptuje, że wszelkie dane osobowe lub wszelkie inne informacje lub 

dokumenty dotyczące Subskrybentów, które są ujawniane, przekazywane lub Przetwarzane zgodnie z 

niniejszą umową, mogą być wysyłane poza EOG i/lub do osób lub podmiotów, które nie podlegają tym 

samym prawnym lub regulacyjnym wymogom dotyczącym ochrony danych określonym w prawie U.K. 

lub europejskim. Ujawnienia te mogą obejmować zagraniczne przechowywanie i inne zagraniczne 

przekazywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Osobowych oraz ujawnianie stronom 

trzecim. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do krajów lub terytoriów poza EOG, które 

nie są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, GFIS 

i jej podmioty stowarzyszone wprowadziły odpowiednie mechanizmy przesyłania danych w celu 

zapewnienia Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat mechanizmu przesyłania 

danych można uzyskać kontaktując się z Biurem Ochrony Danych GFIS pod adresem dpo@gfis.info. 

 

GFIS i jego podmioty stowarzyszone przechowują Dane Osobowe w możliwej do zidentyfikowania 

formie zgodnie z naszymi zasadami. Dane Osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne 

do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i biznesowych. Okresy przechowywania mogą zostać 

przedłużone, jeśli GFIS lub jego podmioty stowarzyszone są zobowiązane do zachowania Danych 

Osobowych w związku ze sporami sądowymi, dochodzeniami i innymi postępowaniami. W zakresie 

przewidzianym przez Obowiązujące Prawo, Subskrybent ma prawo zażądać dostępu do Danych 

Osobowych oraz sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych Subskrybenta; w celu uzyskania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwieniu się przetwarzaniu danych osobowych; 

oraz do przenoszenia danych. Subskrybent ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, z 

zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Subskrybent powinien skontaktować się z Biurem Ochrony 

Danych GFIS pod adresem dpo@gfis.info, aby skorzystać z wszelkich praw do ochrony danych. 

Subskrybent może również złożyć skargę do organu nadzorującego prywatność, jeśli uzna, że Dane 

Osobowe zostały przetworzone z naruszeniem Obowiązujących Przepisów, a GFIS i jego podmioty 

stowarzyszone nie usunęły takiego naruszenia w sposób zadowalający Subskrybenta. 

 

Arbitraż: 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą umową, w tym jej 

tworzenie, interpretacja, naruszenie lub rozwiązanie, w tym kwestia, czy roszczenia mają zdolność 

arbitrażową, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż zgodnie z Międzynarodowe 

Zasady i Procedury Arbitrażowe JAMS ( zwane dalej „Zasadami JAMS”). Trybunał będzie się składał z 

trzech arbitrów w każdym sporze o wartości przekraczającej 10 milionów USD, a w każdym sporze o 

wartości mniejszej niż 10 milionów USD, arbitraż będzie prowadzony przez jednego arbitra. Siedzibą 

arbitrażu będzie __________  (kraj, w którym znajduje się jednostka stowarzyszona GFIS). Niniejsza 

Umowa oraz wynikające z niej prawa stron będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem 

Szwajcarii, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym 

będzie język angielski. Orzeczenie w sprawie odszkodowania przyznanego przez arbitra (arbitrów) 

może podlegać wydaniu przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji.  
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Strony dołożą starań, aby uzgodnić tożsamość arbitra lub arbitrów JAMS na podstawie publicznie 

ogłoszonej listy arbitrów na stronie internetowej JAMS. W ciągu 45 dni od doręczenia Wniosku o 

Arbitraż strony powiadamiają JAMS, że albo uzgodniły osobę arbitra lub arbitrów, albo że nie były w 

stanie osiągnąć takiego porozumienia. Jeżeli strony nie są w stanie dojść do porozumienia co do 

tożsamości arbitra lub arbitrów, JAMS przedstawia listę dostępnych arbitrów, która będzie się składać 

z co najmniej pięciu kandydatów. Każda ze stron wykreśli nazwiska dowolnych dwóch kandydatów, 

których powołaniu sprzeciwia się, i wymieni pozostałych kandydatów w kolejności preferencji, a JAMS 

wyznaczy arbitra lub arbitrów na podstawie takich rankingów. Jeżeli strony nie będą w stanie 

zastosować się do tej procedury, JAMS wyznaczy arbitra lub arbitrów zgodnie z Regulaminem JAMS. 

 

Strony przyjmują i zgadzają się wdrożyć Opcjonalną Procedurę Odwoławczą Arbitrażu JAMS 

(obowiązującą w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy) w odniesieniu do ostatecznego 

odszkodowania arbitrażowego wynikającego z niniejszej Umowy lub z nią związanego. Jeżeli sporna 

kwota jest mniejsza niż 1 milion USD, strony zgadzają się na skorzystanie z usług jednego arbitra do 

celów odwołania. Jeżeli sporna kwota wynosi 1 milion USD lub więcej, strony wyrażają zgodę na 

wykorzystanie trzech arbitrów do celów odwołania. Procedura wyboru arbitrów do odwołania będzie 

taka sama jak procedura opisana w punkcie 17b powyżej. 


