UMOWA /
/2018
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH
Zawarta dnia

w Kielcach (dalej „Umowa”) pomiędzy:

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Kielcach, ul. Poleska 44, 25-325 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000455755,
o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł, NIP 657-29-09-921, REGON 260681056,
reprezentowaną przez Katarzynę Ziółkowską – Prezesa Zarządu lub Mariusza Hildebranda – Wiceprezesa
Zarządu lub przez Pełnomocnika:
Pełnomocnik:

zwaną w dalszej treści „KIDT BIG”, a
Nazwa firmy

Adres siedziby
NIP

REGON

KRS

CEIDG

Inny identyfikator*
Adres e-mail
Telefon

Adres korespondencyjny
Reprezentowana przez

*(w przypadku podmiotu zarejestrowanego poza granicami Polski)

zwaną w dalszej treści „Partnerem”,
zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
§ 1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Partner uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych przez
KIDT BIG polegających na przyjmowaniu i udostępnianiu informacji gospodarczych w zamian
za uiszczanie opłat.

2. Zakres usług, z których może korzystać Partner został określony w Cenniku, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej Umowy i uzależniony jest od wybranego przez Partnera abonamentu.

3. Usługi świadczone są na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530) (dalej zwana „Ustawą”)
i Regulaminu zarządzania danymi KIDT BIG (dalej zwanym „Regulaminem”), dostępnych na stronie
internetowej KIDT BIG SA.

4. Partner oświadcza, iż zapoznał się z przepisami Ustawy oraz Regulaminami i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

5. Raporty z informacjami gospodarczymi lub danymi gospodarczymi udostępniane Partnerowi przez
KIDT BIG nie podlegają dalszemu odpłatnemu lub nieodpłatnemu udostępnianiu osobom trzecim.
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§ 2 Przekazywanie informacji

1. Na podstawie niniejszej Umowy Partner uprawniony jest do przekazywania KIDT BIG informacji
gospodarczych w celu ich ujawnienia.

2. Przekazywanie informacji gospodarczych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy, Regulaminem
i Podręcznikiem użytkownika Systemu KIDT.

3. KIDT BIG ujawnia przekazane mu informacje w terminie 7 dni od dnia dokonania ich weryfikacji
z przepisami Ustawy i Regulaminu.

§ 3 Zasady współpracy

1. W celu korzystania z usług KIDT BIG w zakresie określonym w niniejszej Umowie Partner będzie

stosował połączenie internetowe zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Podręcznik
użytkownika Systemu KIDT”, który będzie wysyłany do Partnera na nośniku informacji razem
z danymi do logowania oraz certyfikatami użytkowników.

2. Partner jest zobowiązany do przekazania KIDT BIG zgłoszenia, w którym wskaże użytkowników,

czyli osoby uprawnione do przekazywania informacji gospodarczych i pobierania raportów oraz
zgłoszenia potrzeby dokonania zmian dotyczących użytkowników oraz haseł. Po dokonaniu
pierwszego zgłoszenia Partner otrzymuje dane logowania do Systemu KIDT oraz certyfikaty osobiste
dla wszystkich użytkowników. Formularz zgłoszenia użytkownika stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy. Formularz zmiany hasła zostanie wysłany do Partnera na nośniku informacji wraz z danymi do
logowania i certyfikatami.

3. KIDT BIG dokonuje aktywacji kont użytkowników Partnera w terminie do 30 dni od dnia podpisania

umowy. Potwierdzenie aktywacji kont użytkwników bądź informację o przyczynie jej niedokonania
KIDT BIG przekazuje Partnerowi drogą mailową na adresy użytkowników wskazane w załączniku
nr 2 do umowy. Potwierdzenie nadania haseł i loginów KIDT BIG przekazuje w formie pisemnej oraz
na nośniku informacji wraz z certyfikatami osobistymi użytkowników na adres korespondencyjny
Partnera wskazany w § 6 Umowy.
§ 4 Upoważnienie

1. W celu uzyskania przez Partnera raportu ujawniającego informacje gospodarcze o zobowiązaniach

dłużnika będącego konsumentem, Partner zobowiązuje się uzyskać od tego konsumenta odpowiednie
upoważnienie, a składając wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych złożyć oświadczenie, iż jest
w posiadaniu odpowiedniego upoważnienia osoby, której informacje dotyczą.

2. Na każdorazowe żądanie KIDT BIG, Partner przedstawi odpowiednie upoważnienie, o którym mowa
w ust.1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni roboczych.

3. Partner oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności spoczywającej na podmiocie, który wystąpi

do KIDT BIG o ujawnienie informacji gospodarczych bez posiadania odpowiedniego upoważnienia
osoby, której te informacje dotyczą– zgodnie z treścią art. 50 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
§ 5 Płatności

1. Usługi świadczone przez KIDT BIG są odpłatne. Partner zobowiązuje się do ponoszenia na rzecz KIDT
BIG opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem.

2. KIDT BIG będzie wystawiać Partnerowi faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności. Płatności będą
realizowane na rachunek bankowy KIDT BIG wskazany w fakturze VAT.

3. Strony przyjmują, że faktury wystawiane będą elektronicznie i udostępniane w systemie KIDT BIG, do
którego dostęp będzie miał Partner i jako załącznik do wiadomości email wysyłanej do Partnera.
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4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w sposób wskazany w ust.3 zgodnie z obowiązującymi

przepisami w formacie PDF. Udostępnianie faktur w systemie KIDT BIG w formacie PDF zapewni
autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści i czytelność.

5. Strony przyjmują, że dokumenty wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail będą traktowane jak
dokumenty w rozumieniu polskiego prawa prywatnego i polskiego prawa skarbowego.

6. W formacie PDF będą wystawiane i udostępniane w systemie KIDT BIG również faktury korygujące
i duplikaty faktur.

7. KIDT BIG oświadcza, że powiadomienia o udostępnieniu faktury w systemie KIDT BIG będą przesyłane
z następującego adresu e-mail: faktury@kidt.pl.

8. Partner oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania powiadomień, faktur i innych dokumentów
jest adres e-mail:

9. Za datę otrzymania faktury przez Partnera uważa się datę udostępnienia faktury w systemie KIDT BIG
oraz jej wysłanie drogą elektroniczną do Partnera na wyżej wymieniony adres e-mail.

10. Strony zobowiązują się, co najmniej na pięć dni przed zmianą danych określonych w pkt. 7 i 8

niniejszego paragrafu, poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną na wyżej wymienione
adresy e-mailowe.

11. KIDT BIG zobowiązuje się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

12. Za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje się dzień aktywacji kont użytkowników Partnera
– o którym to fakcie Użytkownicy otrzymują powiadomienia na adres wskazany w załączniku nr 2.

13. Strony przyjmują, że okres rozliczeniowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu.
14. W trakcie obowiązywania Umowy Partner może dokonywać zmian wybranego abonamentu na inny, za

pisemnym lub równoważnym powiadomieniem KIDT BIG. Zmiana abonamentu nastąpi od pierwszego
dnia kolejnego okresu rozliczeniowego po upływie okresu rozliczeniowego, w którym KIDT BIG
otrzymała powiadomienie.

15. Postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rodzaju usług,
z których Partner korzysta w ramach abonamentu.

§ 6 Korespondencja
Korespondencja Stron związana z realizacją Umowy, będzie kierowana na adres:
Partnera:

Adres e-mail
Telefon

Adres korespondencyjny

KIDT BIG: ul. Poleska 44, 25-325 Kielce, e – mail: kontakt@kidt.pl, telefon 41 333 50 01
§ 7 Odpowiedzialność

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,
spowodowane okolicznościami siły wyższej.

2. Partner odpowiada za prawidłowe uwierzytelnienie użytkowników, którym zostały przekazane loginy
i hasła.

3. KIDT BIG nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność informacji gospodarczych lub
danych gospodarczych uzyskanych przez Partnera.
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§ 8 Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - 24 miesięcy. Po tym okresie Umowa nadal obowiązuje,

przechodzi jednak na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej. Okres
wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania
wypowiedzenia przez Stronę.

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Partnera postanowień Umowy lub Regulaminu, w szczególności
opóźnienia w zapłacie abonamentu trwającej dłużej niż 2 miesiące, KIDT BIG uprawniona jest do
rozwiązania Umowy z Partnerem bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim
wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu terminu 7 dni.

4. W razie wypowiedzenia przez Partnera Umowy przed upływem 24 miesięcy od jej zawarcia, KIDT BIG

obciąży Partnera karą umowną za przedterminowe rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony
w wysokości 3-krotności miesięcznego abonamentu Partnera.

5. Rozwiązanie Umowy po upływie 24 miesięcy i przejściu Umowy na czas nieoznaczony, nie jest zagrożone
karą umowną.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT obejmującej kwotę kary
umownej wynikającą z niniejszego ustępu.

7. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Załączniki stanowią integralną część Umowy z zastrzeżeniem, że zmiana przez BIG formularzy

stanowiących załączniki nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swojej ważności aneksu do
Umowy.

9. Umowa wchodzi w życie w dniu aktywacji kont użytkowników Partnera w systemie KIDT BIG,

która nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy. Informacja o aktywacji
kont jest przesyłana do wszystkich użytkowników, drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane
z załączniku nr 2 do umowy. Dzień aktywacji kont użytkowników jest równoznaczny z początkiem
okresu rozliczeniowego, zgodnie z §5 ust. 12 umowy.

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Partner

KIDT

(Data złożenia podpisu)

(Data złożenia podpisu)

(Czytelny podpis i pieczątka firmy)

(Czytelny podpis i pieczątka firmy)

Załączniki:
1 – Cennik
2 – Zgłoszenie Użytkownika
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Załącznik 1 – Cennik

SREBRNY
Wybieram abonament:

ZŁOTY

PLATYNOWY

DIAMENTOWY

49,00 zł

99,00 zł

149,00 zł

199,00 zł

w abonamencie

w abonamencie

w abonamencie

w abonamencie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

✔

Usługi podstawowe:
Kwota abonamentu m-c
Raport na swój temat

Automonitoring miesięcznie

Monitoring 1 NIP miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

Sprawdzenie kontrahenta lub sprawdzenie dokumentu:
Ilość w cenie abonamentu
Cena za 1 raport poza
abonamentem
Dopisanie informacji

3

10,00 zł

Aktualizacja, usunięcie informacji

10

7,00 zł

5,00 zł
20

5,00 zł

Bez limitu w cenie abonamentu

5,00 zł
40

3,00 zł

Bez limitu w cenie abonamentu

Usługi dodatkowe:
Wpis informacji o dokumencie
Wsparcie techniczne

Bez limitu w cenie abonamentu
W cenie abonamentu

Opłata aktywacyjna

199,00 zł

199,00 zł

199,00 zł

199,00 zł

Elektroniczna pieczęć
prewencyjna

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

Pieczęć prewencyjna

Wysyłka wezwania do zapłaty
list polecony bez zwrotów

Certyfikat
„Wiarygodne Przedsiębiorstwo”
/m-c

49,00 zł
6,00 zł

29,00 zł

49,00 zł
6,00 zł

29,00 zł

49,00 zł
6,00 zł

29,00 zł
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49,00 zł
6,00 zł

29,00 zł
*

ceny netto

Załącznik 2 – Zgłoszenie Użytkownika
Dane identyfikacyjne Partnera:
Nazwa firmy
NIP

REGON

KRS

Inny identyfikator*

CEIDG

*(w przypadku podmiotu zarejestrowanego poza granicami Polski)

Upoważniam poniżej wymienione osoby do korzystania z Serwisu „KIDT BIG” w moim imieniu i na
rzecz, zgodnie z zawartą z KIDT BIG „Umową o udostępnianie informacji gospodarczych”.

(Partner)

(Miejscowość i data)

Dane identyfikacyjne Administratora
Imię: 							
Telefon komórkowy: 					
Adres korespondencyjny:

Nazwisko:
E-mail:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zarządzania Danymi KIDT BIG i akceptuję jego treść.
Udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIDT BIG w celu należytego wykonywania
Umowy oraz prawidłowego korzystania z Serwisu KIDT BIG

(Czytelny podpis Administratora)

(Miejscowość i data)

Dane identyfikacyjne Użytkownika
Imię: 							
Telefon komórkowy: 					
Adres korespondencyjny:

Nazwisko:
E-mail:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zarządzania Danymi KIDT BIG i akceptuję jego treść.
Udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIDT BIG w celu należytego wykonywania
Umowy oraz prawidłowego korzystania z Serwisu KIDT BIG

(Miejscowość i data)

(Czytelny podpis Użytkownika)
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