Regulamin Piaskownicy Nest Bank API

DEFINICJE
Pojęcia pisane w niniejszym regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie nadane im poniżej.
Nest Bank API
interfejs programistyczny udostępniony przez Bank na podstawie Umowy Współpracy w celu
umożliwienia Partnerowi prowadzenia zautomatyzowanej komunikacji z Bankiem w zakresie
uzgodnionym w Umowie Współpracy.
Aplikacja
aplikacja na urządzenia mobilne lub rozwiązanie wdrożone na stronie internetowej, będące
przedmiotem testów w Piaskownicy.
Bank
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000030330, posiadająca NIP 5261021021 i REGON 010928125 o kapitale zakładowym PLN
316. 887. 000,00 opłaconym w całości.
Bankowość Internetowa
Bankowość internetowa udostępniana Partnerowi przez Bank na podstawie odrębnej umowy
zawartej przez Partnera z Bankiem.
Partner
przedsiębiorca, który zawarł z Bankiem Umowę o Piaskownicę.
Dokumentacja
treść wszystkich czynności prawnych kształtujących stosunek prawny pomiędzy Bankiem a
Partnerem, w szczególności Umowa o Piaskownicę, w tym Regulamin, a także informacje i
polecenia Banku do przestrzegania których Partner jest zobowiązany na podstawie Umowy o
Piaskownicę.
Dzień Roboczy
Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje Poufne
wszelkie informacje dotyczące czynności wykonywanych w związku z Umową o Piaskownicę,
w tym informacje dotyczące charakteru tych czynności, warunków ich wykonywania, analizy,
zestawienia, plany, ekspertyzy, umowy oraz raporty, a także informacje o ewentualnych
sporach i postępowaniach związanych z Umową o Piaskownicę oraz inne informacje o
charakterze technicznym, technologicznym, prawnym lub organizacyjnym, o których druga
Strona powzięła wiadomość w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o Piaskownicę.
Osoby Zatrudnione
osoby zatrudnione przez Partnera, w szczególności na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, którymi Strona posługuje się przy wykonywaniu Umowy o Piaskownicę.
Piaskownica
wydzielone środowisko informatyczne w ramach Systemu IT Banku, w ramach którego Partner
uzyskuje możliwość samodzielnego uruchomienia oraz testowania Aplikacji poza
środowiskiem produkcyjnym Banku (tj. bez dostępu do rachunków bankowych prowadzonych
przez Bank oraz danych klientów Banku) udostępniane przez Bank na podstawie Umowy o
Piaskownicę.
Regulamin
Niniejszy regulamin.
Specyfikacja
specyfikacja techniczna Piaskownicy zawierająca w szczególności zasady integracji i
komunikacji pomiędzy Systemem IT Banku a Aplikacją oraz Systemem IT Banku a Systemem IT
Partnera dostępna na stronie internetowej api.nestbank.pl
System IT
system teleinformatyczny, wraz z oprogramowaniem i infrastrukturą techniczną, którym
Strona posługuje się w związku z wykonywaniem Umowy o Piaskownicę.
Strona
Partner lub Bank.
Umowa o Piaskownicę
umowa pomiędzy Bankiem a Partnerem o korzystanie z Piaskownicy, zawarta na podstawie
Regulaminu.
Umowa Współpracy
umowa pomiędzy Bankiem a Partnerem określająca zasady współpracy pomiędzy Bankiem a
Partnerem przy korzystaniu z Nest Bank API w związku z korzystaniem przez użytkowników
końcowych z Aplikacji.
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PRZEDMIOT
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Partnera oraz Banku w związku z korzystaniem przez Partnera z Piaskownicy.
ZAWARCIE UMOWY O PIASKOWNICĘ

1.
2.

3.

W celu zawarcia Umowy o Piaskownicę należy:
a. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.nestapi.netsbank.pl;
b. złożyć oświadczenia niezbędne do zawarcia Umowy o Piaskownicę, w szczególności zaakceptować Regulamin.
Umowa o Piaskownicę jest zawierana z chwilą potwierdzenia przez Bank zawarcia Umowy o Piaskownicę. Brak otrzymania
potwierdzenia w terminie 7 dni stanowi odmowę zawarcia Umowy o Piaskownicę.
Każda ze Stron zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymywania na własny koszt i ryzyko Systemu IT, który będzie dysponować
właściwościami i funkcjonalnościami niezbędnymi do należytego wykonania Umowy o Piaskownicę, w tym w zakresie
bezpieczeństwa danych i ciągłości działania z uwzględnieniem niezbędnej mocy obliczeniowej, a także łączy dostępowych o
parametrach niezbędnych do należytego wykonania Umowy o Piaskownicę. Szczegółowe wymogi techniczne dla Systemu IT Partnera
określa Specyfikacja dostępna na stronie internetowej www.nestapi.nestbank.pl.
ZDEFINIOWANIE APLIKACJI I DOSTĘP BANKU DO INFORMACJI

1.

2.
3.

4.

5.

W celu korzystania z Piaskownicy Partner jest zobowiązany do zdefiniowania Aplikacji. Zdefiniowanie Aplikacji jest możliwe za
pośrednictwem Banku i wymaga przekazania Bankowi następujących informacji i materiałów:
a. unikalnej nazwy Aplikacji oraz wersji Aplikacji;
b. oznaczenia graficznego Aplikacji
c. opisu przeznaczenia Aplikacji i jej funkcjonalności w formie, w której może być udostępniony osobom trzecim (przy czym Bank
może określić limit znaków dla opisu);
d. określenie zakresu uprawnień, których Aplikacja wymaga do prawidłowego funkcjonowania;
e. wskazanie zamierzonych celów gospodarczych korzystania przez Partnera z Nest Bank API.
W każdym momencie obowiązywania Umowy o Piaskownicę Bank może zwrócić się do Partnera z wnioskiem o ponowne
udostępnienie wszystkich lub wybranych przez Bank informacji i materiałów określonych w ust. 1 powyżej albo z wnioskiem o
potwierdzenie, że materiały i informacje posiadane przez Bank są aktualne.
Partner zobowiązuje się udostępniać Bankowi wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania przez Bank obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności korzystania z Piaskownicy oraz z Aplikacji.
Ponadto, Partner zobowiązuje się udzielać Bankowi niezbędnej pomocy i przekazywać wszelkie dokumenty, informacje, kody
aplikacji niezależnie od ich formy i nośnika, na którym zostały zapisane, potrzebne Bankowi do pełnego wykonania swoich praw, a
w szczególności w celu umożliwienia Bankowi korzystania z Aplikacji w celu jej testowania i kontroli.
Partner zobowiązuje się dostarczyć Bankowi żądane materiały i informacje, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, w terminie 3 Dni
Roboczych od otrzymania wniosku Banku. Bank może we wniosku wyznaczyć dłuższy termin na udostępnienie informacji.
Partner jest zobowiązany informować Bank o wszystkich incydentach bezpieczeństwa i awariach swojego Systemu IT mogących
wpłynąć na realizację Umowy o Piaskownicę, działanie Aplikacji lub działanie Systemu IT Banku, w tym Nest Bank API w terminie 72
h od ich wystąpienia. Partner zobowiązuje się również informować Bank o wszelkich odkrytych błędach lub lukach w Systemie IT
Banku. Partner powinien niezwłocznie powiadomić Bank, wraz z przekazaniem danych osób odpowiedzialnych (jeżeli dysponuje
takimi danymi) o użyciu lub próbach korzystania z Aplikacji lub Systemu IT Banku, w tym Nest Bank API, w sposób niedozwolony.
KORZYSTANIE Z PIASKOWNICY

1.
2.
3.

4.

5.

Bank zobowiązuje się:
a. udostępnić Partnerowi Piaskownicę nie później niż w [48 godzin] od zdefiniowania Aplikacji
b. zapewnić w ramach Piaskownicy obsługę funkcjonalności określonych w Specyfikacji.
Bank zobowiązuje się zapewnić dostępność Piaskownicy na poziomie [98]% w skali miesiąca kalendarzowego.
Partner jest zobowiązany przeprowadzać testy Aplikacji oraz wprowadzać wszelkie niezbędne poprawki w celu osiągnięcia
gotowości do pełnej obsługi Aplikacji, przy czym przed zawarciem Umowy Współpracy Partner jest zobowiązany nie udostępniać
Aplikacji ani usług świadczonych z jej wykorzystaniem osobom trzecim bez uprzedniej zgody Banku wyrażonej na piśmie. Zgody
Banku nie wymaga udostępnienie Aplikacji Osobom Zatrudnionym biorącym bezpośredni udział w pracach deweloperskich lub
testach Aplikacji.
Partner może złożyć wniosek o zamiarze zawarcia Umowy Współpracy, jeżeli testy Aplikacji przeprowadzane zgodnie z ust. 3
powyżej wykazały gotowość do pełnej obsługi Aplikacji. Bank może przeprowadzić dodatkowe testy Aplikacji lub zlecić ich
przeprowadzenie podmiotowi zewnętrznemu. Partner jest zobowiązany w najszerszym możliwym zakresie współdziałać z Bankiem
lub podmiotem zewnętrznym przy przeprowadzeniu testów, w szczególności niezwłocznie podejmuje wszelkie działania lub
udostępnia wszelkie informacje. Bank i Partner uzgadniają zasady przeprowadzenia testów w trybie roboczym.
Partner powinien zapoznać wszystkie Osoby Zatrudnione, w tym osoby o których mowa w ust. 6, z treścią Dokumentacji Piaskownicy
oraz zobowiązać do jej przestrzegania. Partner odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za swoje własne działania i
zaniechania.
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APLIKACJA
1.

2.

3.

4.

5.

Partner ponosi pełną odpowiedzialność za Aplikację oraz bezpieczeństwo korzystania z niej. W szczególności Partner jest
zobowiązany do:
a. zapewnienia niezbędnego zaplecza technicznego, w tym Systemu IT, umożliwiającego bezpieczną i stabilną pracę Aplikacji;
b. zapewnienia, aby warunki oraz zasady korzystania z Aplikacji były zgodne z postanowieniami i wymaganiami określonymi w
Dokumentacji, w tym z wymaganiami określonymi w Specyfikacji, a także z przepisami prawa i dobrymi obyczajami;
c. wykonywania w związku z Aplikacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów o ochronie danych
osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną ochronie konsumenta oraz prawa telekomunikacyjnego);
d. wdrożenia z zachowaniem należytej staranności wszelkich niezbędnych zabezpieczeń, w szczególności kryptograficznych i
fizycznych, mających na celu ochronę i bezpieczne przechowywanie danych umożliwiających korzystanie z Piaskownicy, w
szczególności danych służących uwierzytelnieniu, oraz innych poufnych danych służących wykonywaniu Umowy o Piaskownicę,
a także nieudostępnianie tych danych osobom nieuprawnionym oraz regularne monitorowanie, ocenę, aktualizowanie i
rozwijanie wdrożonych zabezpieczeń;
Zabronione jest wykorzystywanie Aplikacji lub Piaskownicy w celu podejmowania przez Partnera aktywności, w tym działalności
gospodarczej, sprzecznej z Dokumentacją, przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w szczególności prowadzenia działalności
wymagającej spełnienia szczególnych warunków, których Partner nie spełnia, a także w jakikolwiek sposób niezgodny z
przeznaczeniem Piaskownicy, Dokumentacją, przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w szczególności w celu przełamania
zabezpieczeń Banku, dokonywania transakcji oszukańczych, nieuprawnionego dostępu do danych, prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu. Towary, usługi lub treści, które Partner zamierza oferować w Aplikacji w przypadku zawarcia Umowy
Współpracy nie mogą w szczególności:
a. zawierać treści pornograficznych, obscenicznych lub wulgarnych, a także prezentujących przemoc;
b. nawoływać do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje
seksualną, obrażać uczuć religijnych oraz kwestionować bezwyznaniowości;
c. propagować nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionować prawdy historycznej;
d. godzić w prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich lub Banku, w szczególności naruszać praw własności
intelektualnej, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw
pokrewnych;
e. promować, zachęcać lub instruować w zakresie działań przestępczych lub szkodliwych;
f. służyć do lub w jakikolwiek inny sposób wiązać się z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
g. dotyczyć przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim;
h. dotyczyć leków, wyrobów tytoniowych, broni i noży, narkotyków, alkoholu;
i. dotyczyć hazardu;
j.
dotyczyć przedmiotów lub treści mogących służyć kradzieży tożsamości albo naruszania bezpieczeństwa informatycznego, a
także przedmiotów mogących imitować dokumenty o mocy prawnej;
k. dotyczyć towarów nabywanych w celach kolekcjonerskich, których faktyczne przeznaczenie jest sprzeczne z przepisami prawa;
l.
zawierać lub służyć w inny sposób do przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
Partner ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść komunikatów przesyłanych w ramach Piaskownicy i z wykorzystaniem
Aplikacji, w szczególności zabronione jest przesyłanie przez Partnera treści o charakterze bezprawnym.
Partner zobowiązany jest stosować zasady bezpieczeństwa określone w Dokumentacji oraz powstrzymać się od jakichkolwiek
działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności Platformy, w szczególności zabronione jest:
a. instalowanie lub umożliwianie instalacji złośliwego oprogramowania, tylnych wejść, luk bezpieczeństwa lub modyfikacji
Systemu IT Banku, w tym Piaskownicy, a także nieuzasadnione nadmierne obciążanie zasobów Systemu IT Banku w sposób
mogący utrudniać dostęp do nich osobom trzecim;
b. uzyskiwanie dostępu do danych w zakresie informacji nieprzeznaczonych dla Partnera w związku z wykonywaniem Umowy o
Piaskownicę;
Partner jest zobowiązany zapewnić, że Umowę o Piaskownicę będzie wykonywał jedynie w celach związanych bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą.
BEZPIECZEŃSTWO

1.
2.
3.
4.

Korzystanie z Piaskownicy powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem, Dokumentacją Piaskownicy, przepisami prawa i
dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest korzystanie z Piaskownicy w celu przełamania zabezpieczeń Banku,
dokonywania transakcji oszukańczych, nieuprawnionego dostępu do danych, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Bank jest uprawniony do kontroli funkcjonowania Aplikacji na zasadzie stałego monitoringu lub doraźnych sprawdzeń. Bank
dokonuje kontroli samodzielnie lub zleca jej przeprowadzenie podmiotowi zewnętrznemu. Na wniosek Banku Partner jest
zobowiązany w najszerszym możliwym zakresie współdziałać z Bankiem lub podmiotem zewnętrznym przy dokonywanej kontroli,
w szczególności niezwłocznie podejmuje wszelkie działania lub udostępnia wszelkie informacje.
Bank jest uprawniony do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu przeciwdziałania manipulacjom w zakresie
korzystania z Piaskownicy.
Bank może wezwać Partnera do podjęcia w wyznaczonym przez Bank terminie określonych działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa Aplikacji, w szczególności do wprowadzenia niezbędnych zmian w Aplikacji lub sposobie jej funkcjonowania, a
Partner jest zobowiązany do ich wdrożenia w terminie wyznaczonym przez Bank. Partner jest zobowiązany do przestrzegania
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5.

6.

7.

udzielonych Partnerowi przez Bank zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i integralności świadczonych usług oraz innych
komunikatów dotyczących korzystania przez Partnera z Piaskownicy.
W przypadku stwierdzenia, że do danych służących do uwierzytelnienia w Piaskownicy, w tym przekazanych Partnerowi kluczy,
dostęp uzyskała osoba nieuprawniona lub, że zostały one użyte przez osobę nieuprawnioną, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub
przywłaszczenia, Partner zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tych okoliczności Bankowi. Zgłoszenie to oraz polecenie
zablokowania możliwości korzystania przez Partnera i Aplikację z Piaskownicy należy złożyć za pośrednictwem infolinii Banku oraz
poczty elektronicznej na adres api@nestbank.pl.
Bank może zablokować możliwość korzystania przez Partnera z Piaskownicy z ważnych przyczyn, w szczególności, jeżeli:
a. Partner narusza postanowienia Dokumentacji, przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich lub Banku;
b. Aplikacja stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa i stabilności Systemu IT Banku lub innych Partnerów korzystających z Piaskownicy
lub Nest Bank API, środków finansowych lub danych klientów Banku, innych Partnerów albo osób trzecich;
c. Bank otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze działalności związanej z
Aplikacją, w szczególności w zakresie przetwarzanych danych;
d. blokada jest niezbędna do wykonania przez Bank przepisów prawa, orzeczenia sądowego albo decyzji KNF lub innego organu
administracji;
e. Aplikacja w istotny sposób zagraża reputacji i pozycji rynkowej Banku albo innych Partnerów korzystających z Nest Bank API;
Bank informuje Partnera o dokonaniu blokady wiadomością poczty elektronicznej lub SMS przed dokonaniem blokady, a jeżeli nie
jest to możliwe – niezwłocznie po jej dokonaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o blokadzie byłoby
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.
2.
3.
4.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Partnera z Piaskownicy, chyba że zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa odpowiedzialność Banku nie może zostać wyłączona. W zakresie w jakim odpowiedzialność Banku wobec Partnera
nie jest wyłączona na podstawie Dokumentacji lub przepisów prawa, jest ona ograniczona do rzeczywistych strat.
Partner ponosi odpowiedzialność za działania Osób Zatrudnionych jak za własne działania.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Bankowi z powództwem pozostającym w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy o Piaskownicę przez Partnera, Partner jest zobowiązany, na wniosek Banku i w zakresie
dozwolonym w przepisach prawa, niezwłocznie podjąć wszelkie działania mające na celu przystąpienie do toczącego się
postępowania na własny koszt w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.
W zakresie, w jakim Bank lub członkowie organów Banku poniosą szkodę z tytułu:
a. roszczeń odszkodowawczych wnoszonych przeciwko Bankowi;
b. świadczeń, do których spełnienia Bank będzie zobowiązany, w szczególności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub
indywidualnego aktu administracyjnego, w tym świadczeń o charakterze sankcyjnym;
które będą wynikały lub będą pozostawać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Partnera Umowy o
Piaskownicę lub naruszeniem przez Partnera obowiązków wynikających z przepisów prawa, Partner zobowiązany jest do
naprawienia poniesionej szkody (w tym zwrotu kar lub odszkodowań, kosztów postępowania, wynikających z orzeczenia sądowego,
ugody lub uznania roszczeń przez Bank oraz uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) w pełnej wysokości.
WYNAGRODZENIE

Za korzystanie z Piaskownicy Bank nie pobiera opłat. Partner jest zobowiązany pokrywać wszelkie koszty korzystania z Piaskownicy we
własnym zakresie, w tym koszty usług telekomunikacyjnych, koszty ewentualnych zabezpieczeń, koszty utrzymania własnego Systemu
IT oraz koszty prac deweloperskich nad Aplikacją.
REKLAMACJE

1.

2.
3.
4.

Jeśli Partner stwierdzi nieprawidłowość w działaniu Piaskownicy powinien niezwłocznie zgłosić Bankowi stwierdzone
nieprawidłowości w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres api@nestbank.pl.
Reklamacja zgłoszona Bankowi przez Partnera powinna zawierać co najmniej oznaczenie Partnera i podstawy zgłoszenia reklamacji.
Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni. Do czasu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się czasu udzielania wyjaśnień przez Partnera.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do reklamacji składanych w związku z Umową o Piaskownicę zawartą
pomiędzy Bankiem a Partnerem. W przypadku innych umów lub czynności bankowych pomiędzy Bankiem a Partnerem mają
zastosowanie zasady rozpatrywania reklamacji określone przez Bank dla tej umowy lub czynności bankowej.
LICENCJE

1.

Partner z chwilą zdefiniowania Aplikacji udziela Bankowi na czas nieoznaczony niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji
na korzystanie z tej Aplikacji, jej opisu, oznaczeń i związanej z Aplikacją dokumentacji, w szczególności informacji i materiałów
przekazanych Bankowi zgodnie z Dokumentacją Piaskownicy.
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2.

Licencja do korzystania z Aplikacji obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym dokonywane w celu wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania na dowolnych nośnikach.
3. Licencja do korzystania z opisu oraz oznaczeń, a także z innych dokumentów, informacji i materiałów dotyczących Aplikacji obejmuje
następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz
egzemplarzy utworu;
c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Bank bez zgody Wydawcy uprawniony jest w szczególności do obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Aplikacji,
używania Aplikacji do celów szkoleniowych oraz zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy. Dla uniknięcia wątpliwości,
licencje udzielone zgodnie z niniejszym paragrafem uprawniają Bank do przekazania wszelkich materiałów i informacji podmiotom
zewnętrznym, którym Bank zlecił dokonanie kontroli Aplikacji zgodnie z § 7 ust 2 Regulaminu, a także wykonywanie dla Banku
innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy o Piaskownicę.
5. Bank upoważnia Partnera do korzystania z treści dostępnych z wykorzystaniem Piaskownicy wyłącznie w celu prowadzenia testów
Aplikacji. W tym zakresie upoważnienie obejmuje prawo do utrwalania oraz trwałego lub czasowego zwielokrotnienia zasobów w
całości lub w części, w tym dokonywane w celu wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania na
dowolnych nośnikach w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia testów Aplikacji. Zabronione jest masowe pobieranie
treści dostępnych z wykorzystaniem Piaskownicy.
6. Zabronione jest korzystanie przez Partnera z oznaczeń Banku bez uprzedniej zgody Banku wyrażonej na piśmie lub pocztą
elektroniczną.
7. Wszystkie licencje i upoważnienia są udzielane na podstawie Regulaminu bez dodatkowej odpłatności.
8. Partner oświadcza, że licencji i upoważnień udzielanych Bankowi na podstawie Regulaminu w zakresie w nim wskazanym, nie
udziela innym podmiotom odpłatnie. Partner zobowiązuje się nie udzielać odpłatnie innym podmiotom licencji i upoważnień
udzielanych Bankowi na podstawie Regulaminu w zakresie w nim wskazanym.
9. Licencja do korzystania z Aplikacji udzielana jest wyłącznie w celu weryfikacji przez Bank zgodności Aplikacji z jego wewnętrzną
infrastrukturą oraz polityką bezpieczeństwa. Bank nie będzie wykorzystywał Aplikacji dla własnych celów ani w celu jej dalszej
odsprzedaży.
10. W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Bankowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do
Aplikacji w związku z korzystaniem przez Bank z licencji, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Współpracy, Partner
zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Banku i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane
lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z innymi kosztami.
KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI
1.

2.
3.

4.

5.

Strony zobowiązują się, z zachowaniem najwyższej staranności, do bezpiecznego tworzenia, utrwalania, przekazywania (transmisji),
przechowywania i zabezpieczania informacji przekazywanych między Stronami przy wykonywaniu Umowy o Piaskownicę.
Sposób zapewnienia przez Strony bezpiecznego tworzenia, utrwalania, przekazywania (transmisji), przechowywania i
zabezpieczania informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym treść i sposób przekazywania komunikatów określa
Specyfikacja.
Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem Umowy o Piaskownicę, wymagająca zgodnie z Umową o Piaskownicę formy
pisemnej, będzie przekazywana pocztą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem na następujące adresy:
a. do Banku – na adres Departament Bankowości Elektronicznej, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
b. do Partnera – na adres Partnera podany zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. a Regulaminu.
Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem Umowy o Piaskownicę, nie wymagająca formy pisemnej, może być
przekazywana przez Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Strony zobowiązane są powiadamiać się wzajemnie o zmianie adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej w formie
pisemnej W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres lub adres poczty
elektronicznej uważa się za doręczoną.
OBOWIĄZYWANIE UMOWY O PIASKOWNICĘ

1.
2.
3.

Umowa o Piaskownicę zawarta jest na czas nieoznaczony.
Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o Piaskownicę, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
Bank oraz Partner uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy o Piaskownicę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a. Partner nie wykonał istotnych zobowiązań z Dokumentacji Piaskownicy, w tym z Regulaminu, w szczególności wynikających z
§ 4 ust. 4-5, § 5 ust. 3, § 6 ust. 1-5, § 8 ust. 1 i ust. 4 zd. 2 Regulaminu lub Partner w ciągły albo powtarzający się sposób narusza
jakiekolwiek postanowienia Dokumentacji Piaskownicy, przy czym uprawnionym do wypowiedzenia Umowy o Piaskownicę z
tej przyczyny jest wyłącznie Bank;
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b.

4.

Partner nie przestrzega udzielonych mu przez Bank zaleceń dotyczących korzystania z Nest Bank API i Piaskownicy, w
szczególności dotyczących bezpieczeństwa, przy czym uprawnionym do wypowiedzenia Umowy o Piaskownicę z tej przyczyny
jest wyłącznie Bank;
c. Bank otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze działalności związanej z
Aplikacją, przy czym uprawnionym do wypowiedzenia Umowy o Piaskownicę z tej przyczyny jest wyłącznie Bank;
d. Partner wypowiedział licencję udzieloną Bankowi zgodnie z § 11 Regulaminu, przy czym uprawnionym do wypowiedzenia
Umowy o Piaskownicę z tej przyczyny jest wyłącznie Bank;
e. prawa przysługujące drugiej Stronie z Umowy o Piaskownicę zostały zabezpieczone lub zajęte w postępowaniu sądowym na
rzecz osoby trzeciej;
f. właściwy organ drugiej Strony lub organ administracji lub sąd wydał akt prowadzący bezpośrednio do rozwiązania, likwidacji
lub oddania drugiej Strony w zarząd;
g. zachodzą wobec drugiej Strony przesłanki złożenia wniosku o upadłość;
h. druga Strona w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie Dokumentacji;
i. kontrolę nad drugą Stroną, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, przejął lub zamierza przejąć
podmiot konkurencyjny w stosunku do Strony;
j.
oświadczenia i zapewnienia złożone przez drugą Stronę są nieprawdziwe w istotnym zakresie w momencie zawarcia Umowy o
Piaskownicę lub w trakcie jej wykonywania.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Piaskownicę na podstawie niniejszego paragrafu powinno zostać złożone w formie
pisemnej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Do stosunków między Partnerem będącym przedsiębiorcą a Bankiem nie stosuje się art. 66[1] § 1-3 ustawy Kodeks cywilny.
Załączniki do Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.
Zmiany Umowy o Piaskownicę mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień Dokumentacji.
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu. O zmianie Bank informuje Partnera
na piśmie. Zmiana wchodzi w życie z momentem określonym przez Bank, nie wcześniej jednak niż 14 dni od wysłania przez Bank
informacji o zmianach. Partner jest związany nowym brzmieniem zmienionego Regulaminu lub załączników, jeżeli po otrzymaniu
informacji o zmianach nie wypowiedział Umowy o Piaskownicę przed określonym przez Bank momentem wejścia w życie zmian.
Umowa o Piaskownicę podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym dla sporów powstałych w związku z Dokumentacją jest sąd
powszechny właściwy dla m.st. Warszawy. Językiem Umowy o Piaskownicę jest język polski.
Jeśli poszczególne postanowienia Dokumentacji Piaskownicy okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej
przyczyny, inne postanowienia Umowy o Piaskownicę pozostają w mocy.
Partner nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, przenieść praw ani obowiązków wynikających z Umowy o Piaskownicę na
rzecz osób trzecich.
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