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CAŁOŚCIOWA
UMOWA
SUBSKRYBENCKA
INFORMACJI FINANSOWEJ

USŁUG

Niniejsza Umowa Subskrybencka (zwana dalej „Umową”) z dnia ____________ (zwana dalej „Datą
wejścia w życie”) pomiędzy
Global Financial Information Services GmbH (“GFIS”), Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Szwajcaria, oraz
niżej podpisanym subskrybentem (zwany dalej „Subskrybentem”) reguluje subskrypcję Subskrybenta
(zwaną dalej „Subskrypcją”) w odniesieniu do danych rynkowych lub innych informacji dostępnych za
pośrednictwem GFIS, w tym jednostek ofertowych, ofert, cen, stawek, innych danych transakcyjnych i
informacyjnych, w tym informacji z nich uzyskanych, rozpowszechnianych lub udostępnianych za
pośrednictwem GFIS (zwanymi dalej łącznie „Danymi”).
1.

Niewyłączna, Nieprzenoszalna Licencja o Ograniczonym Czasie Obowiązywania: Z zastrzeżeniem
warunków niniejszej Umowy, GFIS udziela Subskrybentowi, a Subskrybent przyjmuje, na okres podany
poniżej, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję w okresie obowiązywania Umowy na otrzymywanie i
wykorzystywanie Danych zgodnie z niniejszym opisem.

2.

Profesjonalny/Nieprofesjonalny Użytkownik Danych Rynkowych: Subskrybent będzie musiał podać pewne
informacje w celu ustalenia, czy subskrybent spełnia definicję Subskrybenta Nieprofesjonalnego czy
Subskrybenta Profesjonalnego. Subskrybent zobowiązuje się do dostarczenia dokładnych informacji i
natychmiastowego powiadomienia GFIS w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Subskrybenta lub statusu
Subskrybenta jako Profesjonalnego lub Nieprofesjonalnego Użytkownika Danych Rynkowych.

1.

W przypadku Subskrybentów Nieprofesjonalnych licencja na Dane jest udzielana wyłącznie do użytku
osobistego. Oświadczając GFIS, że Subskrybent jest Subskrybentem Nieprofesjonalnym lub kontynuując
otrzymywanie Danych według stawki Subskrybenta Nieprofesjonalnego, Subskrybent potwierdza GFIS, że
Subskrybent spełnia definicję Subskrybenta Nieprofesjonalnego. Subskrybent bezzwłocznie zastosuje się do
wszelkich uzasadnionych żądań GFIS o informacje dotyczące odbioru, przetwarzania, wyświetlania i
redystrybucji Danych przez Subskrybenta Nieprofesjonalnego.

2.

W przypadku Subskrybentów Profesjonalnych Dane są licencjonowane do wewnętrznego użytku
biznesowego i/lub osobistego użytku Subskrybenta. Na żądanie Subskrybent Profesjonalny udostępni GFIS
lub jej agentowi swoje pomieszczenia w celu fizycznej inspekcji zapisów Subskrybentów Profesjonalnych
dotyczących korzystania z Danych lub dostępu do nich, wszystko w rozsądnym czasie, po odpowiednim
powiadomieniu, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Umową.

3.

Dane Zastrzeżone: Subskrybent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że GFIS i/lub zewnętrzni dostawcy
danych (każdy z nich zwany dalej „Dostawcą Danych”) mają prawa własności do Danych. Dane pozostaną
własnością GFIS i/lub Dostawców Danych, a wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Danymi
będą zawsze przysługiwać wyłącznie GFIS i/lub Dostawcy Danych. Ani GFIS, ani żaden Dostawca Danych
nie zrzekają się jakichkolwiek praw własności do Danych lub praw własności intelektualnej związanych z
Danymi w wyniku przekazania Danych Subskrybentowi.

4.

Wykorzystanie Danych: Subskrybent zgadza się nie sprzedawać, nie wydzierżawiać, nie powielać, nie
rozpowszechniać ani nie wykorzystywać komercyjnie Danych w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody
GFIS i jakiegokolwiek odpowiedniego Dostawcy Danych. Subskrybent wyraźnie zgadza się, że Subskrybent
nie będzie wykorzystywał ani nie zezwalał innej osobie na wykorzystywanie Danych do celów (i) tworzenia
pochodnych produktów danych opartych na Danych lub pochodzących z nich;(ii) ustalania ceny, włączając
to ceny rozliczeniowe dla kontraktów pochodnych, opcji na kontrakty pochodne lub podobnych instrumentów
pochodnych będących przedmiotem transakcji na dowolnej giełdzie oraz (iii) tworzenia jakiegokolwiek
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indeksu lub indeksów (iv) dla wszelkich innych prac pochodnych, które będą rozpowszechniane, publikowane lub
w inny sposób wykorzystywane na zewnątrz. Subskrybent będzie uzyskiwał dostęp do Danych i korzystał z nich
wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami (zwanymi dalej „Obowiązującymi
Przepisami”).
5. GFIS zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do całości lub części Danych, w dowolnym momencie
według własnego uznania, w celu zmodyfikowania czasu transmisji i dostawy, a także prędkości transmisji,
protokołów dostarczanych Danych, formatu i treść podanych Danych.
6. GFIS będzie ponadto uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania dostępu do Danych ze skutkiem
natychmiastowym, jeśli Subskrybent naruszy jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy; może to obejmować
przypadki, w których Subskrybent wykorzystuje Dane niezgodnie z niniejszą Umową.
7. Subskrybentowi nie wolno przekazywać ani ujawniać Danych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych w niniejszym dokumencie lub gdy jest to wymagane przez Obowiązujące Prawo.
8. Okres Obowiązywania i Rozwiązanie: Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z Datą Wejścia w Życie i
będzie obowiązywać z miesiąca na miesiąc z obowiązującymi wówczas Opłatami do momentu rozwiązania
przez Subskrybenta lub GFIS w następujący sposób:
1.

Subskrybent musi powiadomić GFIS z 30-dniowym wyprzedzeniem o wypowiedzeniu ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.

2.

GFIS może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie za powiadomieniem Subskrybenta.
GFIS może natychmiast wypowiedzieć niniejszą Umowę, z 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).

9. Opłaty i Automatyczne Fakturowanie: Subskrybent uiści opłaty na rzecz GFIS zgodnie z aktualną Taryfą
opłat na stronie internetowej GFIS (www.gfis.info) za prawo dostępu i korzystania z Danych oraz wszelkie
obowiązujące podatki (zwane dalej łącznie „Opłatami”). GFIS zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat w
dowolnym momencie z dowolnego powodu, ale gdy jest racjonalnie możliwe (tj. pod warunkiem, że
zewnętrzni dostawcy danych rynkowych i giełdy powiadomią GFIS w odpowiednim czasie o zmianach w
opłatach), GFIS spróbuje przekazać Subskrybentowi informację o takiej zmianie z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem, przy czym zmiana wchodzi w życie pod koniec miesiąca kalendarzowego.
1.
Opłaty będą pobierane od Subskrybenta automatycznie co miesiąc pierwszego dnia miesiąca (zwane
dalej „Datami Płatności”). Subskrybent upoważnia ____________________ do potrącania Opłat z rachunku
maklerskiego Subskrybenta w kwocie ____________________. Jeśli ____________________ nie będzie w
stanie odliczyć Opłat, Subskrybent zapłaci Opłaty GFIS w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. GFIS może
naliczyć opłatę za zwłokę w wysokości jednego procenta (1%) miesięcznie od wszystkich należnych i
niezapłaconych kwot w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury GFIS do momentu płatności. Brak
płatności Subskrybenta w terminie stanowi istotne naruszenie. Oprócz wszystkich innych praw i środków
zaradczych przysługujących GFIS na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, GFIS może również zawiesić
dostarczanie Danych lub dowolnego ich składnika na tak długo, jak długo jakakolwiek kwota pozostaje
niezapłacona po takim okresie trzydziestu (30) dni. Subskrybent zapłaci wszelkie obowiązujące podatki, w tym
między innymi podatek VAT, opłaty lub naliczenia od jakichkolwiek zagranicznych lub krajowych organów władz
państwowych, stanowych, prowincji lub lokalnych lub ich jednostek terytorialnych w związku z dostarczaniem
Danych.
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2.

Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Opłaty nie podlegają zwrotowi po uiszczeniu (z
wyłączeniem podwójnych płatności i innych oczywistych błędów).

3.

Wszystkie płatności należne GFIS (lub podmiotowi stowarzyszonemu GFIS) zgodnie z niniejszą Umową
będą dokonywane we frankach szwajcarskich lub w innej walucie uzgodnionej przez GFIS i Subskrybenta.

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Dostępu: Subskrybent otrzyma nazwę użytkownika i/lub hasło lub
inny kod zabezpieczenia lub urządzenie (zwane dalej łącznie „Informacjami dotyczącymi Bezpieczeństwa”)
umożliwiające dostęp do Danych. Subskrybent zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji o
Zabezpieczeniach i nieujawniania Informacji Zabezpieczeniach subskrybenta osobom trzecim. Subskrybent
może uzyskać dostęp do Subskrypcji za pośrednictwem tylko jednego komputera podłączonego do Internetu
lub urządzenia mobilnego za jednym razem. W przypadku zagubienia lub kradzieży Informacji o
Zabezpieczeniach, lub też zaistnienia możliwość ich niewłaściwego wykorzystania, Subskrybent
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia GFIS.
11. Brak Rekomendacji Kupna lub Sprzedaży Papierów Wartościowych: Żadne z Danych nie stanowią
rekomendacji GFIS ani nakłaniania lub porady prawnej, finansowej lub inwestycyjnej ze strony GFIS, aby
kupić lub sprzedać jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne.

12. Brak jakiejkolwiek Gwarancji na Dane; Ograniczenie Odpowiedzialności:
1.

SUBSKRYBENT ZGADZA SIĘ, ŻE DANE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ”, „JAKIE SĄ DOSTĘPNE”
BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. SUBSKRYBENT ZGADZA SIĘ, ŻE GFIS I JEGO PODMIOTY
STOWARZYSZONE (W TYM ICH WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY LUB
AGENCI) ORAZ WSZYSCY DOSTAWCY DANYCH I ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE (W TYM ICH
WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH
GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU - WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W
ODNIESIENIU DO DANYCH LUB ICH TRANSMISJI, AKTUALNOŚCI, KOLEJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB
KOMPLETNOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI TRANSAKCYJNEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU LUB UŻYTKU LUB NIENARUSZANIA PRAW ORAZ TYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB Z JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI LUB KORZYSTANIA Z
TRANSAKCJI.

2.

SUBSKRYBENT ZGADZA SIĘ, ŻE GFIS I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (W TYM ICH
WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) ORAZ ŻADEN DOSTAWCA
DANYCH I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (W TYM ICH WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI PRAWNIE WOBEC
SUBSKRYBENTA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK NIEDOKŁADNE LUB
NIEKOMPLETNE DANE LUB INNE INFORMACJE RYNKOWE DOSTARCZONE SUBSKRYBENTOWI, ZA
JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA, PRZERWY, BŁĘDY LUB ZANIECHANIA W ICH DOSTARCZANIU, ANI ZA
JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY
WYNIKAJĄCE Z PRZEZ WSPOMNIANE NIEŚCISŁOŚCI, OPÓŹNIENIA, PRZERWY, BŁĘDY LUB
POMINIĘCIA LUB JAKIEKOLWIEK DANE LUB USŁUGI ŚWIADCZONE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY
LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ.

3.

JEŚLI POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB
JAKAKOLWIEK ICH CZĘŚĆ ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIESKUTECZNĄ, ŁĄCZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GFIS I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH (W TYM ICH WŁAŚCICIELI,
DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW) ORAZ WSZELKICH DOSTAWCÓW
DANYCH I ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH (W TYM ICH WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY,
3/7

ID dokumentu: 3089
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020

URZĘDNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE PRZEKROCZĄ BEZPOŚREDNIEJ KWOTY STRAT LUB
SZKÓD (Z WYŁĄCZENIEM POŚREDNICH LUB

WTÓRNYCH STRAT LUB SZKÓD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU) ANI ŁĄCZNYCH OPŁAT ZAPŁACONYCH
PRZEZ SUBSKRYBENTA NA RZECZ GFIS NA TRZYDZIEŚCI (30) DNI PRZED ZDARZENIEM BĘDĄCYM
PODSTAWĄ ROSZCZENIA SUBSKRYBENTA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST
NIŻSZA.
4.

SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI DANE, ANI ŻADNE
INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ GFIS LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM NIE MAJĄ NA CELU
ŚWIADCZENIA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, FINANSOWEGO, PODATKOWEGO LUB
PRAWNEGO.

5.

SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POSIADA SZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI I
ZNAJOMOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH I ZAWSZE KIERUJE SIĘ WŁASNYM OSĄDEM W ZAKRESIE
WYKORZYSTYWANIA DANYCH ORAZ W ODNIESIENIU DO WSZELKICH DOSTĘPNYCH LUB
UZYSKANYCH Z NICH INFORMACJI.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej: Subskrybent zwolni GFIS i Dostawców Danych oraz ich podmioty
stowarzyszone, a także odpowiednich dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów i licencjodawców z
odpowiedzialności prawnej od wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, odpowiedzialności, kosztów i/lub
wydatków (w tym między innymi uzasadnionych honorariów i kosztów prawników), które bezpośrednio lub
pośrednio wynikają lub są spowodowane (a) jakimkolwiek wykorzystaniem przez Subskrybenta Danych lub
(b) jakimkolwiek naruszeniem lub naruszeniem przez Subskrybenta którejkolwiek zasady lub warunku
niniejszej Umowy.
14. Siła Wyższa: Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych Subskrybenta, ani GFIS, ani Subskrybent nie będą
uważani za naruszający jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy ani odpowiadać za jakiekolwiek
opóźnienia, niewykonanie lub przerwanie świadczenia usług wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
działania siły wyższej, władz cywilnych lub wojskowych, zamieszek, wojny, strajków, pożarów, innych
katastrof, awarii zasilania lub innych przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą.
15. Postanowienia Różne:
1.

Każdy z Dostawców Danych i każdy z podmiotów stowarzyszonych GFIS jest zamierzonym beneficjentem
będącym stroną trzecią niniejszej Umowy i może dochodzić wszystkich praw i obowiązków na swoją korzyść
zawartych w niniejszej Umowie.

2.

Niniejsza Umowa zawiera ostateczne i całe porozumienie między stronami dotyczące Subskrypcji i
zastępuje wszelki poprzednie i równoczesne ustne lub pisemne umowy dotyczące korzystania z Subskrypcji.

3.

GFIS może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie, umieszczając zmienioną umowę na swojej
stronie internetowej i powiadamiając Subskrybenta o zmianach. Uznaje się, że Subskrybent zaakceptował
zmiany, chyba że Subskrybent złożył wypowiedzenie w najbliższym możliwym terminie zgodnie z punktem 8
niniejszej Umowy. W przeciwnym razie taka zmieniona umowa zacznie obowiązywać natychmiast po
opublikowaniu. Korzystanie przez Subskrybenta z Subskrypcji po wejściu w życie zmienionej umowy będzie
równoznaczne z akceptacją zmienionej umowy.

4.

Niniejsza Umowa może zostać scedowana bez uprzedniego powiadomienia przez GFIS na jakąkolwiek
stronę trzecią za zgodą takiej strony trzeciej na przestrzeganie zobowiązań GFIS wynikających z niniejszej
Umowy. Subskrybent nie może scedować niniejszej Umowy.

5.

Następujące postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy: Sekcje 3, 4, 7, 12, 13, 15a,
15b, 15e, 16, 17 i 18.
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6.

Jeśli jakakolwiek część lub postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za niezgodne z prawem lub
niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części Umowy.

16. Poufność: każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że informacje poufne dotyczące działalności drugiej
strony mogą zostać ujawnione drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy. Każda ze stron zobowiązuje się do
zachowania takich informacji w tajemnicy i do nieujawniania ich stronom trzecim ani do wykorzystywania ich
do celów innych niż wykonywanie niniejszej Umowy.
17. Polityka Prywatności:
1.

Wszelkie dane osobowe przesłane przez Subskrybenta do GFIS będą podlegać Polityce Prywatności GFIS,
którą można znaleźć na stronie internetowej GFIS. Subskrybent potwierdza otrzymanie Polityki Prywatności
GFIS. Subskrybent wyraża zgodę na monitorowanie strony internetowej GFIS pod kątem zmian w Polityce
Prywatności GFIS.

2.

GFIS będzie administratorem danych osobowych Subskrybenta w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych.
GFIS i jego podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać, przechowywać, ujawniać, przekazywać lub w
inny sposób przetwarzać (dalej „Przetwarzać”) wszelkie informacje, w tym dane osobowe, takie jak imię i
nazwisko, adres lub wiek (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) podane przez Subskrybenta lub jego
dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, współpracowników, agentów, powierników, handlowców lub
przedstawicieli GFIS i/lub ich podmiotów stowarzyszonych na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób
przejętych przez GFIS i/lub jej podmioty stowarzyszone z powyższego zgodnie z obowiązującym prawem,
takim jak prawo szwajcarskie i w zakresie dozwolonym przez Federalną Ustawę o Ochronie Danych z dnia
19 czerwca 1992 r. i Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (zwanymi dalej łącznie
„Ustawami o Ochronie Danych”) oraz w następujących celach:
1.

w celu administrowania niniejszą Umową;

2.

świadczenie usług Subskrybentowi;

3.

w celu prowadzenia działań marketingowych usług i produktów finansowych z

GFIS;
4.

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

rozwijania i ulepszania produktów i usług;
5.

egzekwowanie lub stosowanie Umowy i/lub innych umów i/lub ochrony GFIS i/lub

własności lub prawa podmiotów stowarzyszonych oraz obrony wszelkich potencjalnych
roszczeń;
6.

w celu zapobiegania i wykrywania prania pieniędzy, terroryzmu, oszustw lub innych

przestępstw i/lub nadużyć GFIS i/lub usług podmiotów powiązanych;
7.

przestrzegania wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych lub dobrych praktyk,

niezależnie od tego, czy pochodzą ze Zjednoczonego Królestwa czy innego kraju (w tym
między innymi ze Stanów Zjednoczonych), oraz wypełnianie naszych zobowiązań
wynikających z wszelkich umów sprawozdawczych zawartych z jakimkolwiek organem
podatkowym lub przychodami usługi od czasu do czasu; lub
8.

kontaktowania się z Subskrybentem zgodnie z (i z zastrzeżeniem) niniejszej

Klauzuli ((1) - (8) zwane dalej łącznie, „Celami”).
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3.

W tych celach GFIS i/lub jej podmioty stowarzyszone mogą przekazywać lub ujawniać (dalej „Ujawnianie”)
Dane osobowe na warunkach określonych w punkcie 18 (e):
1.

do dowolnej połączonej firmy, niezależnie od lokalizacji na całym świecie;

2.

do jakiejkolwiek osoby lub organizacji działającej w imieniu lub zaangażowanej przez
GFIS i/lub którekolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych do świadczenia lub pomocy
w wykonywaniu usług lub doradzania im, pod warunkiem, że będą mieli dostęp
wyłącznie do odpowiednich informacji w tym celu;

3.

kontrahentom, pośrednikom i innym osobom, w przypadku gdy ujawnienie danych jest
racjonalnie zamierzone w celu wykonania Umowy; i

4.

każdej innej osobie, której GFIS i/lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych
ma prawo przekazać dowolną ze swoich funkcji.

4.

Zgadzając się na niniejszą Umowę, Subskrybent dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i ujawnianie
danych osobowych i zgadza się uzyskać taką zgodę od swoich dyrektorów, urzędników, pracowników,
współpracowników, agentów, powierników, handlowców i przedstawicieli. Subskrybent zgadza się również,
że Cele mogą zostać zmienione w celu uwzględnienia innych sposobów wykorzystania, transmisji lub
ujawniania Danych osobowych po powiadomieniu Subskrybenta.

5.

Subskrybent rozumie i akceptuje, że wszelkie Dane Osobowe lub inne informacje lub dokumenty dotyczące
Subskrybentów, które są ujawniane, przekazywane lub Przetwarzane zgodnie z niniejszą Umową, mogą być
wysyłane poza Szwajcarię i EOG i / lub do osób lub podmiotów, które nie podlegają tym samym wymogom
prawnym lub regulacyjnym dotyczącym ochrony danych, jakie są przewidziane w prawie szwajcarskim lub
europejskim. Ujawnienia te mogą obejmować przechowywanie za granicą i inne przekazywanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie Danych osobowych oraz ujawnianie osobom trzecim. W przypadku
przekazywania Danych Osobowych do krajów lub terytoriów poza Szwajcarią i EOG, które nie są uznawane
przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, GFIS i jej podmioty
stowarzyszone wprowadziły odpowiednie mechanizmy przekazywania danych, w szczególności klauzule
umowne, aby zapewnić Ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych. Szczegóły
dotyczące mechanizmu przesyłania danych można uzyskać kontaktując się z Biurem Ochrony Danych GFIS
pod adresem dpo@gfis.com.

6.

GFIS i jej 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 wymagań prawnych, regulacyjnych i biznesowych. Okresy przechowywania mogą zostać
przedłużone, jeśli GFIS lub ich podmioty stowarzyszone są zobowiązane do zachowania Danych
Osobowych w związku z postępowaniami sądowymi, dochodzeniami i innymi postępowaniami. W zakresie
przewidzianym przez Obowiązujące przepisy, Subskrybent ma prawo zażądać dostępu do Danych
Osobowych Subskrybenta oraz ich poprawienia lub usunięcia; do uzyskania ograniczenia przetwarzania
Danych Osobowych; sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych; i do przenoszenia Danych.
Subskrybent ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem Obowiązujących
Przepisów. Subskrybent powinien skontaktować się z Biurem Ochrony Danych GFIS pod adresem
dpo@gfis.com w celu skorzystania z wszelkich praw do ochrony Danych. Subskrybent może również wnieść
skargę do organu nadzorującego prywatność, jeśli Subskrybent uzna, że Dane Osobowe zostały
przetworzone z naruszeniem Obowiązującego Prawa i GFIS, a jego podmioty stowarzyszone nie naprawiły
takiego naruszenia w sposób zadowalający Subskrybenta.
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18. Arbitraż:
1.

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, w tym
tworzenie, interpretacja, naruszenie lub rozwiązanie umowy, w tym stwierdzenie, czy dochodzone
roszczenia podlegają arbitrażowi, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie ze szwajcarskimi
przepisami arbitrażu międzynarodowego Instytucji Arbitrażowej Izby Szwajcarskiej (zwanymi dalej
„Przepisami Szwajcarskimi ) obowiązującej w dniu złożenia zawiadomienia o arbitrażu zgodnie z tymi
Przepisami. W każdym sporze o wartości przekraczającej 10 milionów CHF trybunał będzie składał się z
trzech arbitrów, a w każdym sporze o wartości mniejszej niż 10 milionów CHF arbitraż będzie prowadzony
przez jednego arbitra. Strony ustalą arbitrów zgodnie z niniejszymi Szwajcarskimi Przepisami. Siedziba
arbitrażu będzie _________________. Niniejsza Umowa i prawa stron z niej wynikające są regulowane i
interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim z wyłączeniem norm kolizyjnych. Językiem używanym w
postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. Orzeczenie na podstawie wyroku wydanego przez
arbitra (-ów) może zostać wydane przez dowolny sąd właściwy w jego jurysdykcji.

2.

Strony zachowują poufny charakter postępowania arbitrażowego i wyroku, w tym poufność przesłuchania i
wszystkich przedstawionych dokumentów oraz zeznań złożonych w związku z nimi, z wyjątkiem sytuacji, gdy
może to być konieczne do przygotowania lub przeprowadzenia rozprawy arbitrażowej merytorycznej. lub z
wyjątkiem, gdy jest to konieczne w związku z wnioskiem sądowym o wstępny środek prawny, sądowym
zaskarżeniem wyroku lub jej wykonania, lub chyba że ustawa lub orzeczenie sądowe stanowią inaczej.
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