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Administrator Systemu GSS CERT

GSS S.A.

Wielopole 62,

33-210 Olesno, Polska

https://gsscert.com

Dane rejestrowe administratora:
KRS 0000875742

NIP 8711777626

REGON 387799368

[DOKUMENTY REGULAMINU]

[Dokumenty regulaminu] Dokumenty wchodzące w skład Regulaminu

Działanie Systemu GSS CERT regulują następujące Regulaminy:

1. Ogólny -  podstawowy regulamin systemu GSS CERT;

2. Definicje - regulamin zawierający definicje legalne pojęć opisujących System GSS CERT;

3. Uczestnictwo - regulamin określający zasady oraz warunki uczestnictwa w systemie GSS

CERT;

4. Rejestr - regulamin prowadzenia Rejestru oraz GSS IT;

5. Jednostki GSS - regulamin Jednostek GSS;

6. Obrót - regulamin określający zasady sprzedaży Jednostek GSS przez Administratora;

7. RODO - regulamin określający zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych.

[REGULAMIN]

[Regulamin] Istotne postanowienia

1. Zasady działania Systemu GSS CERT opisane są opisane są postanowieniami Regulaminów

oraz wzorami umów.

2. Ze względu na to, że w ramach Systemu zawierane są stosunki umowne o charakterze

ciągłym, a System dotyczy dziedziny, w której stosowanie regulaminów oraz wzorów umów
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jest zwyczajowo przyjęte, Administrator wskazuje, że Regulaminy oraz wzory umów, jak

również wszystkie zmiany Regulaminów i wzorów umów publikowane są na Stronie

Internetowej.

3. Regulaminy i wzory umów udostępniane są przez Administratora w formie plików .pdf w celu

zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom możliwości ich przechowywania i

odtwarzania.

4. Regulaminy wydawane przez Administratora mogą składać się z jednego lub większej ilości

dokumentów. W przypadku, gdy dany Regulamin składa się z większej liczby dokumentów,

zawiera ich wyliczenie.

5. Zasady uczestnictwa w Systemie regulowane są, niezależnie od postanowień Regulaminów,

w dokumentach systemowych upublicznionych na Stronie Internetowej. Wskazane

dokumenty mają charakter ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych.

6. Wersją obowiązującą dla Regulaminów i wzorów umów jest angielska wersja językowa,

oznaczona dużymi literami “EN”.

7. Pozostałe wersje językowe Regulaminów i wzorów umów nie mają charakteru

obowiązującego. Administrator nie ma obowiązku publikować tych dokumentów w innych

wersjach językowych, niż angielska.

8. Celem wydawania Regulaminów i wzorów umów w innych wersjach językowych jest jedynie

ułatwienie zapoznania się z postanowieniami określającymi działanie Systemu GSS CERT w

wybranym języku.

9. Nie prowadzi się wykładni, polegającej na porównaniu poszczególnych wersji językowych z

wersją językową angielską (obowiązującą) celem ustalenia sposobu rozumienia wersji

obowiązującej.

10. Pojęcia objęte Regulaminami oraz wzorami umów należy rozumieć zgodnie z ich legalnymi

definicjami, opublikowanymi w Regulaminie Definicje.

11. Administrator, Uczestnicy oraz Użytkownicy mają obowiązek działać w sposób wykluczający

wystąpienie konfliktu interesów.

12. W ramach Systemu GSS wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem,

ważnością, wykonywaniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od stosunków

zobowiązaniowych łączących Administratora z innymi podmiotami poddawane są pod

rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

13. Niniejsze postanowienie Regulaminu stanowi zapis na sąd polubowny, dotyczący sporu w

zakresie wykonywania stosunków zobowiązaniowych łączących Strony, w odniesieniu do

wypełniania przez Strony swoich obowiązków.

[Regulamin] Wersjonowanie regulaminu

1. Każda zmiana Regulaminu opatrzona jest zmienionym, indywidualnym numerem wersji oraz

datą, od której nowa wersja Regulaminu obowiązuje.

[Regulamin] Wprowadzanie nowych wersji regulaminu

3



1. Zmiany Regulaminów mogą mieć charakter istotny i nieistotny.

2. Zmiana Regulaminu odbywa się poprzez zmianę wersji Regulaminu w angielskiej wersji

językowej, oznaczonego “EN”.

3. Zmiany nieistotne to takie, które nie mają wpływu na prawa lub obowiązki Administratora,

Uczestników lub Użytkowników

4. Zmiany nieistotne obejmują:

a. zmiany redakcyjne, w szczególności polegające na przeniesieniu postanowień między

jednostkami redakcyjnymi Regulaminu, podziale lub łączeniu postanowień oraz

przenoszeniu postanowień między poszczególnymi Regulaminami;

b. Zmiany stylistyczne, w szczególności polegające na poprawie treści postanowień w

celu zapewnienia ich językowej poprawności,

c. Zmiany w zakresie prezentowania danych dotyczących Systemu,

d. Zmiany w zakresie informacji i danych objętych Dokumentacją PDD.

5. Zmiany istotne obejmują w szczególności:

a. Wprowadzanie nowych postanowień nakierowanych na dostosowanie Systemu do

wprowadzanych lub zmienianych przepisów prawa,

b. Wprowadzanie nowych praw lub obowiązków Administratora, Uczestników lub

Użytkowników,

c. Wprowadzanie nowych funkcjonalności GSS IT, mających znaczenie dla praw lub

obowiązków Administratora, Uczestników lub Użytkowników,

d. Dodanie do Regulaminu nowego dokumentu.

6. Administrator nie ma obowiązku informować o nieistotnych zmianach Regulaminu.

7. Administrator informuje o istotnych zmianach regulaminu poprzez:

a. Publikację zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej, oraz

b. wysłanie wiadomości email na adresy wskazane przez Uczestników i Użytkowników

w systemie GSS IT jako właściwe do kontaktu, zawierającej informację o

opublikowaniu na Stronie Internetowej  zmiany Regulaminu  i/lub

c. Poinformowanie Uczestników i Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez

publikację komunikatu, prezentowanego po zalogowaniu się do GSS IT, wskazującego

na opublikowaniu na Stronie Internetowej  zmiany Regulaminu.

8. Jako skuteczne poinformowanie o zmianie Regulaminu uznaje się fakt publikacji zmienionego

Regulaminu na Stronie Internetowej oraz skierowanie przez Administratora informacji w

sposób określony w ust. 7 lit. b) lub c). W przypadku zastosowania przez Administratora

obydwu metod wskazanych w ust. 7 lit. b) lub c) uznaje się za skuteczną tę, która wcześniej

dotarła do adresata.

9. W przypadku informacji o zmianie Regulaminu w formie wiadomości e-mail uznawana jest

ona za doręczoną z chwilą, w której wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej

adresata lub kontrolowanego przez niego środka komunikacji elektronicznej. Przyjęcie

wiadomości przez serwer odbiorcy jest równoznaczne z przyjęciem informacji. Ustawienia

serwera odbiorcy, decydujące o ocenie czy kwalifikowaniu wiadomości (np. polegające na

automatycznym przenoszeniu wiadomości do folderu z wiadomościami do usunięcia czy

automatycznym usuwaniu wiadomości) pozostają bez wpływu na skuteczność przekazania

informacji.

10. W przypadku informacji o zmianie Regulaminu w formie komunikatu prezentowanego w GSS

IT przyjmuje się, że informacja została odczytana bezpośrednio po zalogowaniu się adresata

do GSS IT.
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11. Tłumaczenie zmienionej wersji obowiązującej Regulaminu na inne nieobowiązujące wersje

językowe odbywa się w czasie ustalonym przez Administratora. Administrator zastrzega

sobie prawo do zaprzestania tłumaczeń obowiązującej wersji Regulaminu na inne języki niż

angielski.

[TABELA OPŁAT I PROWIZJI]

1. Tabela opłat i prowizji publikowana jest na Stronie Internetowej.

2. Nowa Tabela opłat i prowizji publikowana jest każdego kolejnego roku, w styczniu.

[ZGŁASZANIE ZAŻALEŃ I NARUSZEŃ]

[Zgłaszanie zażaleń i naruszeń] Wstęp

1. Administrator gwarantuje  skuteczną ochronę poufności danych i informacji przedstawianych

przez podmioty, które zgłaszają lub ujawniają informacje w interesie publicznym, w tym w

europejskim interesie publicznym, dotyczące czynów nielegalnych lub zabronionych, bądź

stanowiących zagrożenie lub powodujących szkodę, które to czyny szkodzą interesowi

publicznemu lub narażają go na niebezpieczeństwo.

2. Administrator gwarantuje skuteczną obsługę zażaleń i jasno zdefiniowaną ścieżkę ich

komunikacji.

[Zgłaszanie zażaleń i naruszeń] Procedura zgłoszenia naruszenia

1. Wszelkie nieprawidłowości powinny być składane w formie pisemnej, do Zarządu GSS S.A. na

adres siedziby Administratora.

2. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres:

gsscert-system@gsscert.com

3. Zarząd GSS S.A. nie podejmuje żadnych działań w celu ustalenia danych osób zgłaszających

nieprawidłowość, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszona nieprawidłowość wyczerpuje

znamiona przestępstwa.

4. W takim przypadku, wszelkie kontakty z osobą zgłaszającą podejrzenie zaistnienia

nieprawidłowości mają charakter poufny w stopniu umożliwiającym należyte wyjaśnienie

okoliczności zgłoszenia danego przypadku nieprawidłowości i podjęcia stosownych działań.

[Zgłaszanie zażaleń i naruszeń] Procedura zgłoszenia zażalenia
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1. Zażalenia powinny być składane w formie pisemnej, do Zarządu GSS S.A. na adres siedziby

Administratora.

2. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres:

gsscert-system@gsscert.com

[WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA]

[Własność intelektualna]

1. Administrator wskazuje, że jest właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich

procedur i zasad dotyczących funkcjonowania Systemu GSS CERT, w szczególności

opisanych: dokumentami, bazami danych oraz oprogramowaniem i algorytmami

zapewniającymi przetwarzanie danych.

2. Dokumenty opublikowane na Stronie Internetowej oraz dokumenty udostępniane przez

Administratora w inny sposób chronione są jako utwory w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator zabrania

wykorzystywania w całości lub części treści publikowanych na Stronie Internetowej bez

swojej wyraźnej i uprzedniej zgody.

3. W przypadku dokumentów udostępnianych przez Administratora w sposób inny niż poprzez

Stronę Internetową należy przyjąć, iż są one objęte klauzulą poufności oraz zostały

sporządzone na podstawie danych chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Powyższa

zasada dotyczy także dokumentów, opracowywanych na podstawie danych przedstawianych

przez Uczestników.

4. W przypadku procedur oraz oprogramowania i algorytmów opracowanych przez

Administratora należy przyjąć, że stanowią one know-how Administratora w rozumieniu

przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca

2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych

(tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i

ujawnianiem (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. L 157, 15.6.2016, s. 1-18).

5. Administrator wskazuje, że wszelkie znaki graficzne, w szczególności logotypy, loga, znaki

identyfikujące System GSS CERT są prawnie chronione jako utwory w rozumieniu przepisów

prawa autorskiego oraz przedmiot ochrony w świetle przepisów ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r. Prawo własności przemysłowej. Administrator zabrania korzystania z takich znaków

bez swojej uprzedniej i wyraźnej zgody.

6. Administrator wskazuje, że udostępnia znak graficzny (logotyp), identyfikujący Uczestników.

Uczestnik może korzystać z takiego znaku w opracowywanych przez siebie materiałach

promocyjnych.

7. Przekazanie przez Administratora na rzecz jakiegokolwiek podmiotu dokumentów, danych

lub dostępu do oprogramowania czy algorytmów nie oznacza przeniesienia na taki podmiot

jakichkolwiek wyrażonych lub domniemanych praw własności lub praw własności

intelektualnej lub praw autorskich. Administrator zastrzega, że przekazywane dane poufne
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stanowią jego wyłączną własność oraz podlegają ochronie prawnej, w szczególności na

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Przekazane przez Administratora dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu

wykonywania obowiązków wynikających z postanowień Systemu GSS.

9. Odbiorca informacji przekazywanych przez Administratora zobowiązuje się nie ujawniać i nie

przekazywać ich, w jakiejkolwiek formie, innym przedsiębiorcom bez uprzedniej i pisemnej

zgody Administratora.

10. Odbiorca informacji przekazywanych przez Administratora zobowiązuje się do przejęcia

odpowiedzialności za zachowanie ich poufności przez swoich pracowników i

współpracowników, którzy zostaną dopuszczeni do informacji przekazanych przez

Administratora.

11. Odbiorca informacji przekazywanych przez Administratora zobowiązuje się do tego, że jego

przedsiębiorstwo, ani przedsiębiorstwa z nim powiązane lub partnerskie nie wykorzystają

tych informacji do działań, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji lub akcie prawnym, który zastąpi tą regulację.

[ZASADY KOMUNIKACJI]

[Zasady komunikacji]

1. Podstawową formą komunikacji w Systemie GSS jest wymiana danych w formie

elektronicznej, w formie korespondencji e-mail wymienianej na adresy wskazywane przez

strony.

2. W przypadku Uczestników i Użytkowników Systemu GSS, wymiana korespondencji może

dodatkowo odbywać się za pośrednictwem Platformy.

3. Regulaminy dotyczące działania Systemu GSS mogą przewidywać inne formy komunikacji, w

tym z zastrzeżeniem określonej formy pod rygorem bezskuteczności czynności.

KONIEC
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