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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (zwana
dalej „KIDT BIG”) działa zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014r. poz. 1015,z późn. zm.),
zwaną dalej Ustawą.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie
Wiarygodne Przedsiębiorstwo, organizowanym przez KIDT BIG, w szczególności określa:
a.

cele Programu Wiarygodne Przedsiębiorstwo,

b. warunki przystąpienia do Programu Wiarygodne Przedsiębiorstwo,
c.

kryteria uzyskania Certyfikatu Wiarygodne Przedsiębiorstwo

d. związane z uzyskaniem Certyfikatu prawa i obowiązki.
3. Celem Programu jest promocja podmiotów gospodarczych, które terminowo wykonują
zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów oraz działają na rzecz transparentności
obrotu gospodarczego. Program prowadzony jest przez KIDT BIG od dnia 3 marca 2016 roku.
4. Program Wiarygodne Przedsiębiorstwo ma także usprawnić procedurę weryfikacji potencjalnych
kontrahentów poprzez wprowadzenie QR Kodu, umożliwiającego sprawdzenie wiarygodności
podmiotu gospodarczego za pośrednictwem Internetu, w tym przy użyciu telefonu
komórkowego lub na stronie internetowej KIDT BIG.

§ 2. Definicje
Regulamin posługuje się pojęciami zdefiniowanymi poniżej, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie
wynika inaczej:
1. Certyfikat – należy przez to rozumieć Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorstwa, wydawany
przez KIDT BIG Uczestnikom Programu, którzy spełniają wymogi formalne i którzy zapłacili
opłatę abonamentową z tytułu posiadania Certyfikatu i praw do posługiwania się Certyfikatem,
który potwierdza, że w Rejestrze KIDT BIG nie widnieją informacje o niespłaconym
zobowiązaniu lub zobowiązaniach danego Uczestnika Programu. Certyfikat może wskazywać
także na występowanie w Rejestrze KIDT BIG informacji o wywiązywaniu się przez niego
ze zobowiązań.
2. KIDT BIG – Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-325) przy ul. Poleskiej 44, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000455755,
posiadająca NIP 6572909921 oraz REGON 260681056, kapitał zakładowy w wysokości
4.000.000,00 zł wpłacony w całości.
3. Negatywna informacja gospodarcza – należy przez to rozumieć informację gospodarczą
w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy, dotyczącą niespłaconego zobowiązania finansowego, które
pozostaje wymagalne od co najmniej 60 dni, wraz z danymi wierzyciela i dłużnika.
4. Partner – Podmiot, który zawarł z KIDT BIG umowę o udostępnianie informacji gospodarczych,
której przedmiotem są zasady współpracy pomiędzy KIDT BIG a Partnerem w zakresie
przekazywania, przechowywania, aktualizowania, usuwania i ujawniania informacji
gospodarczych; przedmiotem umowy mogą być również zasady ujawniania danych
gospodarczych, tj. danych o udostępnionych przez instytucje utworzone na podstawie
art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe lub danych dotyczących
wiarygodności płatniczej, pochodzących od instytucji dysponujących takimi danymi, mających
siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
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państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym.
5. Partnerzy współpracujący z KIDT BIG przy realizacji Programu – należy przez to rozumieć
spółkę YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-696) przy ul. Postępu 15C, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000490416, posiadającą NIP 5252575694 oraz REGON 147021413, kapitał
zakładowy w wysokości 105.000,00 zł wpłacony w całości.
6. Pozytywna informacja gospodarcza - należy przez to rozumieć informację gospodarczą
w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy, dotyczącą terminowego wywiązywania się ze zobowiązań
finansowych przez podmiot gospodarczy, którego dotyczy informacja. Zawiera w szczególności
kwotę zobowiązania i termin wywiązania się z niego.
7. Program lub Program Wiarygodne Przedsiębiorstwo – należy przez to rozumieć program
promocji podmiotów gospodarczych, które terminowo wykonują zobowiązania pieniężne
wobec swoich kontrahentów oraz działają na rzecz transparentności obrotu gospodarczego,
prowadzony przez KIDT BIG.
8. QR Kod – dwuwymiarowy kod graficzny zawierający odnośnik do Wizytówki Uczestnika
Programu, przekazywany przez KIDT BIG Uczestnikowi Programu, który wyraził zgodę na
udostępnianie przez KIDT BIG danych określonych w § 3 ust. 1 pkt f) Regulaminu,
9. Rejestr KIDT BIG – należy przez to rozumieć bazę biura informacji gospodarczej KIDT BIG,
prowadzoną na zasadach wskazanych w Ustawie, obejmującą pozytywne oraz negatywne
informacje gospodarcze,
10. Serwis Internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.kidt.pl oraz
podstrony internetowe wchodzące w skład tej domeny,
11. Uczestnik lub Uczestnik Programu – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy który ma
status Partnera oraz spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1 Regulaminu, lub któremu KIDT
BIG przyznało status Uczestnika na podstawie art. 3 ust. 3 Regulaminu,
12. Umowa – umowa zawarta przez Uczestnika Programu z KIDT BIG, dotycząca uczestnictwa
w Programie Wiarygodne Przedsiębiorstwo, na warunkach określonych w regulaminie,
13. Ustawa – ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz.U. z 2014r. poz. 1015,z późn. zm.)
14. Wizytówka – należy przez to rozumieć podstronę internetową w ramach Serwisu Internetowego,
utworzoną i utrzymywaną przez KIDT BIG na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera jego
dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu oraz ewentualną informację o uzyskaniu
przez niego Certyfikatu, w szczególności dotyczącej daty jego uzyskania lub upływu ważności,

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedsiębiorstwo
1. Uczestnikiem Programu może zostać podmiot gospodarczy, który spełnił łącznie następujące
warunki:
a.

prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy,

b. ma status Partnera, tj. zawarł z KIDT BIG umowę o współpracy w zakresie
udostępniania informacji gospodarczych,
c.

potwierdził chęć uczestnictwa w Programie poprzez zawarcie Umowy oraz
zaakceptowanie postanowień Regulaminu udostępnionego w Serwisie Internetowym.
Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie w sposób określony powyżej oznacza,
że Uczestnik Programu zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i
wyraża zgodę na jego postanowienia,
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d. na temat którego w Rejestrze KIDT BIG nie zostały przekazane i ujawnione informacje
dotyczące zaległości (tzw. informacje gospodarcze negatywne), na zasadach
określonych w Ustawie,
e.

nie zalega z płatnościami wobec KIDT BIG,

f.

wyraził zgodę na publikowanie przez KIDT BIG danych dotyczących jego udziału
w Programie oraz zobowiązał się do ich aktualizacji w czasie trwania Programu,
ponosząc całkowitą odpowiedzialność za ich nieaktualność. Dane publikowane przez
KIDT BIG na Wizytówce obejmują:
I. pełną i skróconą firmę przedsiębiorcy Uczestnika,
II. adres siedziby Uczestnika,
III. numer identyfikacji podatkowej (NIP) Uczestnika,
IV. numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej
(REGON),
V. sąd rejestrowy prowadzący akta Uczestnika oraz numer we właściwym
rejestrze,
VI. główny przedmiot działalności Uczestnika,
VII. adres poczty elektronicznej e-mail Uczestnika,
VIII. numer telefonu Uczestnika.

g.

zobowiązał się do umieszczania QR Kodu oraz znaku graficznego Programu
Wiarygodne Przedsiębiorstwo na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz
do umieszczania kodu oraz znaku w podpisie lub nagłówku wysyłanej korespondencji,
w tym elektronicznej,

2. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że KIDT BIG jest administratorem jego danych
osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.
3. KIDT BIG może w charakterze wyróżnienia przyznać status Uczestnika Programu także
podmiotom, które nie spełniają wymogu z § 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, tj. nie zawarły z KIDT
BIG umowy o udostępnianiu informacji gospodarczych, jeżeli dany podmiot spełnia pozostałe
wymogi z § 3 ust. 1 Regulaminu.
4. Uczestnik Programu poprzez przekazanie do KIDT BIG danych, o których mowa w § 3 ust. 1 lit.
f) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych i informacyjnych.
W szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub wiadomości od KIDT BIG
lub Partnerów za zgodą i wiedzą KIDT BIG dotyczących informacji handlowych dotyczących
produktów lub usług KIDT BIG oraz Partnerów KIDT BIG. Zgoda obejmuje otrzymywanie
powyżej określonych komunikatów lub wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail Uczestnika Programu, w tym w formie załącznika do wiadomości e-mail.
5. W celu budowania przez Uczestnika pozytywnego wizerunku Wiarygodnego Przedsiębiorstwa,
które terminowo reguluje swoje zobowiązania pieniężne, Uczestnik wyraża zgodę na
przekazywanie informacji pozytywnych na jego temat, tj. zgodę na przekazywanie przez KIDT
BIG do Rejestru KIDT BIG informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przez niego z
wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć w przyszłości z
Umowy, na zasadach określonych w Ustawie.
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§ 4. Wykluczenia i zawieszenia
1. KIDT BIG zastrzega sobie możliwość zawieszenia na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące
uczestnictwa w Programie tych Uczestników Programu, którzy nie spełniają wymogów
określonych w § 3 Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia sprzeczności
danych ujawnionych na Wizytówce z stanem faktycznym.
2. Uczestnik Programu traci prawo do posługiwania się wszystkimi elementami identyfikującymi
jego uczestnictwo w Programie, w szczególności do posługiwania się elementami graficznymi
w postaci QR Kodu, Certyfikatu, logotypu i innymi oznaczeniami mogącymi sugerować jego
dalszy udział w Programie w przypadku:
a.

zawieszenia udziału Uczestnika w Programie na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu, na
okres zawieszenia,

b. rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem przez jedną ze stron,
c.

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.

3. Certyfikat traci ważność w przypadku:
a.

rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem przez jedną ze stron,

b. rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia,
c.

ujawnienia negatywnej informacji gospodarczej o Uczestniku w Rejestrze KIDT BIG lub
innym rejestrze lub bazie Biura Informacji Gospodarczej działającej na podstawie
Ustawy, tj. w przypadku wskazanym w § 5 ust. 5 Regulaminu,

4. Uczestnik traci prawo do posługiwania się wszystkimi elementami sugerującymi posiadanie
Certyfikatu Wiarygodnego Przedsiębiorstwa wraz z chwilą utraty ważności Certyfikatu.
Uczestnik może ubiegać się o odnowienie ważności Certyfikatu po upływie co najmniej 3
miesięcy od wygaśnięcia Certyfikatu poprzez wykazanie spełnienia podstaw wydania
Certyfikatu i przesłanie odpowiedniej dokumentacji na adres KIDT BIG, po uprzednim kontakcie
z Biurem Obsługi Klienta KIDT BIG, dostępnym pod adresem kontakt@kidt.pl .

§ 5. Wizytówka
1. KIDT BIG udostępnia Wizytówki Uczestników Programu wszystkim Uczestnikom Programu oraz
wszystkim odwiedzającym Serwis Internetowy.
2. Wizytówka Uczestnika Programu zawiera dane Uczestnika, wskazane w § 3 ust. 1 lit f), aktualną
informację o fakcie uzyskania przez danego Uczestnika Certyfikatu, daty jego otrzymania oraz
utraty ważności, a także pozytywne informacje gospodarcze dotyczące wywiązywania się
Uczestnika z jego zobowiązań pieniężnych.
3. Uczestnik jest uprawniony do posługiwania się Wizytówką oraz QR Kodem otrzymany od KIDT
BIG zawierającym zakodowaną treść w postaci odnośnika do Wizytówki tego Uczestnika
wyłącznie w okresie uczestnictwa i obowiązywania Programu.
4. Uczestnik posługuje się otrzymanym QR Kodem prowadzącym do Wizytówki Uczestnika
poprzez umieszczanie go na wystawianych dokumentach, swojej stronie internetowej oraz
w korespondencji z osobami trzecimi.
5. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych
wskazanych w Wizytówce i zwalnia KIDT BIG z odpowiedzialności wobec siebie i osób
trzecich w tym zakresie. Jeżeli ujawniona treść Wizytówki narusza przepisy prawa lub prawa
osób trzecich, KIDT BIG zastrzega sobie prawo do zablokowania Wizytówki lub usunięcia z niej
niektórych treści.
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§ 6. Certyfikat
1. Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorstwa wydawany jest wyłącznie Uczestnikom Programu
Wiarygodne Przedsiębiorstwo, którzy spełnią wymogi formalne, wymogi dotyczące historii
działalności oraz wymogi dotyczące bieżącej wiarygodności Uczestnika. KIDT BIG
przeprowadza okresową weryfikację dalszego spełniania wymogów uzyskania Certyfikatu przez
Uczestnika. W przypadku wykrycia niespełnienia wymogów przez Uczestnika, KIDT BIG jest
uprawniony do zawieszenia lub stwierdzić utratę ważności Certyfikatu.
2. Uczestnik spełniający wymogi formalne to Uczestnik który:
a.

wyraził zgodę na udostępnianie przez KIDT BIG informacji o aktualności Certyfikatu
lub o utracie jego ważności.

b. dostarczył na żądanie KIDT BIG aktualne dokumenty rejestrowych dotyczące tego
Uczestnika, mogące w zależności od formy prowadzonej przez Uczestnika działalności
gospodarczej mieć formę oryginału wypisu z KRS spółki osobowej lub kapitałowej
będącej Uczestnikiem, oryginału wyciągu z CEIDG Uczestnika prowadzącego
działalność gospodarczą lub poświadczonej za zgodność kopii umowy spółki cywilnej,
c.

zawarł Umowę z KIDT BIG,

d. udzielił KIDT BIG bezterminowego upoważnienia do pobierania danych dotyczących
Uczestnika przez KIDT BIG oraz partnerów współpracujących z KIDT BIG przy
realizacji Programu z baz i zbiorów innych niż KIDT BIG Biur Informacji
Gospodarczych, w szczególności do pobierania informacji gospodarczych dotyczących:
• właściciela – jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą, weryfikowanej na podstawie numeru PESEL oraz numeru i serii
dokumentu tożsamości,
• wspólników spółki cywilnej – jako osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, weryfikowanych jako przedsiębiorców na podstawie NIP oraz
jako konsumentów na podstawie numerów PESEL oraz numeru i serii
dokumentu tożsamości,
• wszystkich wspólników spółki osobowej prawa handlowego ponoszących
odpowiedzialność solidarnie ze spółką tak jak wspólnicy spółki jawnej,
weryfikowaniu na podstawie numerów PESEL oraz numeru i serii dokumentu
tożsamości,
• członków zarządu spółki kapitałowej prawa handlowego, tj. spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, weryfikowanych na
podstawie numeru PESEL oraz numeru i serii dokumentu tożsamości,
celem weryfikacji spełnienia wymogów wydania oraz samego wydania Certyfikatu
Wiarygodnego Przedsiębiorstwa.
e.

dostarczył na żądanie KIDT BIG kopie aktualnych zaświadczeń o braku zaległości
płatniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenia Uczestnika
o braku zaległości publiczno-prawnych.

3. Uczestnik spełniający wymogi dotyczące historii działalności to Uczestnik który prowadzi
działalność i działa na rynku od co najmniej 3 miesięcy. Okres działania na rynku obliczany jest
na podstawie oświadczenia Uczestnika, potwierdzonego informacjami dostępnymi w rejestrach
publicznych, w szczególności w KRS lub CEIDG.
4. Uczestnik spełniający wymogi dotyczące bieżącej wiarygodności Uczestnika to Uczestnik który
nie posiada zaległości ujawnionych w Rejestrze KIDT BIG ani w odpowiednich bazach lub
rejestrach innych Biur Informacji Gospodarczej działających na terenie Rzeczypospolitej
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Polskiej na podstawie Ustawy. Istnienie zaległości jest weryfikowane na podstawie NIP
Uczestnika.
a.

dla Uczestników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą spełnienie
wymogu bieżącej wiarygodności Uczestnika obejmuje brak zaległości osoby
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,

b. dla Uczestników prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, spełnienie
wymogu bieżącej wiarygodności Uczestnika obejmuje brak zaległości wszystkich
wspólników spółki cywilnej jako osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą,
c.

dla Uczestników prowadzących działalność w formie spółki osobowej prawa
handlowego, spełnienie wymogu bieżącej wiarygodności Uczestnika obejmuje brak
zaległości spółki oraz brak zaległości wszystkich wspólników spółki osobowej prawa
handlowego ponoszących odpowiedzialność solidarnie ze Uczestnikiem tak jak
wspólnicy spółki jawnej, lub brak zaległości osób pełniących funkcję członków
zarządu, jeżeli zarząd spółki został powołany,

d. dla Uczestników prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej prawa
handlowego, spełnienie wymogu bieżącej wiarygodności Uczestnika obejmuje brak
zaległości spółki oraz brak zaległości wszystkich członków zarządu Uczestnika.
W przypadku zmiany składu osobowego Uczestnika prowadzącego działalność w formie spółki
cywilnej lub spółki osobowej w zakresie wspólników ponoszących odpowiedzialność solidarnie
ze spółką tak jak wspólnicy spółki jawnej, jak również zmiany składu osobowego zarządu
Uczestnika będącego spółką kapitałową prawa handlowego, konieczne jest poinformowanie o
tym fakcie KIDT BIG oraz podpisanie nowego załącznika do Umowy, dotyczącego pobierania
upoważnienia od wspólników lub członków zarządu tych spółek. Jeżeli nowi wspólnicy lub
członkowie zarządu Uczestnika nie spełnią wymogu bieżącej wiarygodności Uczestnika,
Certyfikat traci ważność.
5. W przypadku przekazania do Rejestru KIDT negatywnej informacji gospodarczej na temat
Uczestnika posiadającego Certyfikat lub w przypadku powzięcia przez KIDT BIG informacji na
temat ujawnienia negatywnej informacji gospodarczej na temat Uczestnika posiadającego
Certyfikat, która to informacja została ujawniona w bazie lub rejestrze innego Biura Informacji
Gospodarczej działającego na podstawie Ustawy, Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorstwa
automatycznie traci ważność, a opłata uiszczona przez Uczestnika z tytułu posiadanego
Certyfikatu nie podlega zwrotowi.
6. W
przypadku
łamania
przez Uczestnika Programu
postanowień
Regulaminu,
w szczególności posługiwania się oznaczeniami KIDT BIG, znakiem graficznym Projektu oraz
QR Kodem przy jednoczesnym niespełnianiu warunków udziału w Projekcie, KIDT BIG może
nałożyć na Uczestnika karę pieniężną w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek posłużenia się
oznaczeniem KIDT, znakiem graficznym Projektu lub QR Kodem.
7. W przypadku posługiwania się przez Uczestnika wygasłym Certyfikatem w sposób sugerujący,
że Certyfikat pozostaje ważny, KIDT BIG może nałożyć na Uczestnika karę pieniężną w
wysokości 2.500 zł za każdy przypadek posłużenia się nieważnym Certyfikatem.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie www.kidt.pl
2. KIDT BIG zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, KIDT BIG ma obowiązek poinformować Uczestnika
o dokonanej zmianie i umieścić ujednolicony tekst Regulaminu w Serwisie Internetowym.
Uczestnik Programu jest uprawniony do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie ze skutkiem
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natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak
reakcji ze strony Uczestnika Programu oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
4. Uczestnik Programu nie może bez uprzedniej zgody KIDT BIG, wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków wynikających
z uczestnictwa w Programie.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby KIDT BIG.
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