
OPROGRAMOWANIE BANKOWE ASSECO 
POLAND: ZASADY UŻYTKOWANIA 
Asseco Poland S.A. (ASSECO), prowadzi tę stronę pod 
adresem https://developer.banking.asseco.pl (WITRYNA). 

ASSECO to spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000033391, a jej siedziba 
znajduje się przy ulicy Olchowej 14, 35-322 Rzeszów. 

Niniejszy dokument jest umową prawną (UMOWA) pomiędzy Tobą (TY, UŻYTKOWNIK) a 
ASSECO, określającą warunki prawne świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na 
korzystaniu z Asseco Poland’s Banking Software Sandbox (SANDBOX) przez UŻYTKOWNIKA. 

ASSECO udostępnia UŻYTKOWNIKOWI usługi za pośrednictwem WITRYNY na niniejszych 
warunkach, aby umożliwić UŻYTKOWNIKOWI ocenę i testowanie oprogramowania ASSECO we 
współdzielonym środowisku typu sandbox. 

Korzystając z WITRYNY, UŻYTKOWNIK potwierdza akceptację UMOWY i następujących zasad: 

• Polityka prywatności ASSECO. Korzystając z WITRYNY, UŻYTKOWNIK potwierdza, że 
ASSECO może przetwarzać dane osobowe, które UŻYTKOWNIK przekazuje ASSECO 
lub które ASSECO odbiera od niego w wyniku korzystania z WITRYNY. Polityka 
prywatności określa, co ASSECO robi z tymi danymi osobowymi. 

• Polityka Cookies ASSECO. 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

1.  Definicje: 
o 1.1. UMOWA oznacza niniejsze zasady użytkowania. 
o 1.2. API oznaczają określone interfejsy programistyczne aplikacji, które zostały 

udostępnione UŻYTKOWNIKOWI za pośrednictwem SANDBOX. 
o 1.3. Informacje poufne oznaczają wszelkie poufne, niepubliczne lub zastrzeżone 

informacje, niezależnie od tego, w jaki sposób informacje są przechowywane lub 
dostarczane w dniu lub po dacie UMOWY dotyczące Usług, interfejsów API, kluczy 
API, Treści i Oprogramowania, w tym bez ograniczeń dane, know-how, formuły, 
procesy, projekty, fotografie, rysunki, pomysły, specyfikacje, programy 
komputerowe, próbki i wszelkie inne materiały lub dokumenty zawierające lub 
wcielające dowolne z tych informacji. 

o 1.4. Treść (TREŚĆ) oznacza dowolną treść lub materiały, w tym Dokumentację, 
dostępne za pośrednictwem WITRYNY. 

o 1.5. Dokumentacja (DOKUMENTACJA) oznacza dokumentację techniczną, 
instrukcje obsługi i specyfikacje dotyczące Usług i Oprogramowania. 

o 1.6. Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie aktualne i przyszłe prawa 
autorskie, patenty, znaki towarowe (zarejestrowane lub nie) lub prawa do baz 
danych, wynalazków lub tajemnic handlowych, know-how, prawa do wzorów, 
topografii, nazw handlowych, nazw domen i wszelkie inne prawa własności 
intelektualnej i wnioski dotyczące któregokolwiek z tych praw (w przypadku, gdy 
takie wnioski mogą być składane), które mogą być chronione w dowolnej właściwej 
jurysdykcji. 

o 1.7. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

o 1.8. Sankcje oznaczają wszelkie sankcje, regulacje, ustawy, oficjalne środki 
embarga lub wszelkie listy „specjalnie wyznaczonych obywateli” lub 
„zablokowanych osób” lub wszelkie równoważne wykazy utrzymywane i nakładane 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Polskę, 
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Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (Office of Foreign Assets Control) lub 
jakikolwiek inny organ regulacyjny lub zastępczy, w każdym przypadku 
egzekwujący przepisy gospodarcze i/lub sankcje handlowe w takim kraju lub przez 
ponadnarodową lub międzynarodową organizację rządową. 

o 1.9. SANDBOX oznacza udostępnioną usługę typu sandbox z dostępem do 
systemów ASSECO udostępnianych jako usługa za pośrednictwem WITRYNY, z 
uwzględnieniem wszelkich ograniczeń technicznych i wymagań dotyczących 
dostępu do takiej usługi. 

o 1.10. Usługi (USŁUGI) oznaczają usługi świadczone przez ASSECO 
UŻYTKOWNIKOWI za pośrednictwem WITRYNY lub w inny sposób i obejmują 
dostęp do interfejsów API, TREŚCI i SANDBOX. 

o 1.11. Oprogramowanie (OPROGRAMOWANIE) oznacza systemy 
oprogramowania ASSECO, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem 
usługi SANDBOX wraz z dowolnym innym oprogramowaniem (jeśli jest dostępne) 
udostępnionym UŻYTKOWNIKOWI. 

o 1.12. Twoje dane (DANE UŻYTKOWNIKA) oznaczają wszelkie dane i informacje, 
w tym pliki tekstowe i graficzne, oprogramowanie i wszelkie inne materiały 
przesłane OPROGRAMOWANIU przez UŻYTKOWNIKA lub w jego imieniu 
poprzez korzystanie z USŁUG 

o 1.13 UŻYTKOWNIK NIEPROFESJONALNY -  .UŻYTKOWNIK, który nie korzysta 
z SANDBOX-a w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością 
gospodarczą lub zawodową. 

2.  Zmiany w Umowie i zasadach 
o ASSECO może raz na jakiś czas wprowadzać zmiany do UMOWY. UŻYTKOWNIK 

powinien zatem sprawdzać niniejszą UMOWĘ, ponieważ zmiany te będą wiążące 
dla UŻYTKOWNIKA, jeżeli będzie on dalej korzystał z WITRYNY. ASSECO może 
również od czasu do czasu wprowadzać zmiany w swojej polityce prywatności i 
polityce dotyczącej plików cookie, więc UŻYTKOWNIK powinien również regularnie 
sprawdzać, czy zostały w nich wprowadzone jakieś zmiany. 

o ASSECO poinformuje UŻYTKOWNIKA NIEPROFESJONALNEGO o zmianie 
postanowień UMOWY drogą elektroniczną oraz umieści jej tekst w nowym 
brzmieniu na stronie internetowej WITRYNY. W takim wypadku UŻYTKOWNIK 
NIEPROFESJONALNY będzie uprawniony do wypowiedzenia UMOWY ze 
skutkiem natychmiastowym.  

 

3.  Ogólne zasady użytkowania 
o 3.1. ASSECO zapewni UŻYTKOWNIKOWI dostęp do USŁUG, 

OPROGRAMOWANIA i TREŚCI za pośrednictwem WITRYNY i przez SANDBOX 
wyłącznie na własny użytek UŻYTKOWNIKA. Tego dostępu nie wolno udzielać ani 
przekazywać osobom trzecim. 

o 3.2. ASSECO zapewni UŻYTKOWNIKOWI dostęp do współdzielonej usługi 
SANDBOX wraz z DOKUMENTACJĄ. Takie wykorzystanie będzie się odbywać na 
podstawie osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej, licencji udzielanej 
wyłącznie w celu testowania funkcjonalności i oceny związanej z 
OPROGRAMOWANIEM. 

o 3.3. WITRYNA przeznaczona jest do użytku business-to-business i w powiązaniu 
z wewnętrznymi celami biznesowymi osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
reprezentowanej przez UŻYTKOWNIKA. Jakakolwiek produkcja lub wykorzystanie 
komercyjne (w tym wykorzystanie do celów marketingowych lub 
demonstracyjnych) SANDBOX, OPROGRAMOWANIA lub DOKUMENTACJI jest 
wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK może pobrać tylko jedną kopię 
DOKUMENTACJI oraz, w stosownych przypadkach, część OPROGRAMOWANIA, 
która została udostępniona do pobrania na WITRYNIE, wyłącznie w celu oceny i 
testowania w związku z USŁUGAMI. UŻYTKOWNIK nie może modyfikować, 
tłumaczyć, powielać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych takich 



materiałów lub ich części. UŻYTKOWNIK nie może dekompilować, odtwarzać kodu 
źródłowego, dezasemblować ani próbować uzyskać kod źródłowy jakiegokolwiek 
oprogramowania lub składników bezpieczeństwa USŁUG, OPROGRAMOWANIA, 
STRONY lub TREŚCI. 

o 3.5 W wyjątkowych przypadkach ASSECO może udzielić dostępu 
UŻYTKOWNIKOM NIEPROFESJONALYM. Postanowienia niniejszej UMOWY 
dotyczące UŻYTKOWNIKÓW obejmują również UŻYTKOWNIKÓW 
NIEPROFESJONALNYCH, z wyłączeniem pkt. 2.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 zd.2, 4.4, 6, 
9.2. 

o 3.4. UŻYTKOWNIK nie będzie korzystał z USŁUG, OPROGRAMOWANIA, 
WITRYNY lub TREŚCI w celu zbudowania konkurencyjnego produktu lub usługi 
lub skopiowania jakichkolwiek funkcji lub grafiki USŁUG, OPROGRAMOWANIA, 
WITRYNY lub TREŚCI lub przeprowadzenia jakiegokolwiek testu porównawczego, 
testów bezpieczeństwa lub testów wydajności USŁUGI, OPROGRAMOWANIA, 
WITRYNY lub TREŚCI. 

o 3.5. UŻYTKOWNIK nie nabywa żadnych praw ani licencji do usługi SANDBOX ani 
żadnego oprogramowania bazowego do takiej usługi, w tym do 
OPROGRAMOWANIA, poza zakresem lub czasem trwania USŁUG określonych w 
UMOWIE. 

o 3.6. ASSECO nie gwarantuje, że dostęp do USŁUG, OPROGRAMOWANIA, 
WITRYNY lub TREŚCI będzie zapewniany w sposób ciągły lub nieprzerwany. 
ASSECO może zmienić lub przerwać kontynuację dowolnej części WITRYNY. 
ASSECO nie ma obowiązku przechowywania, utrzymywania ani udostępniania 
UŻYTKOWNIKOWI kopii DANYCH UŻYTKOWNIKA, z wyjątkiem zakresu 
wymaganego przez obowiązujące prawo. Nie istnieją poziomy usług związanych 
z WITRYNĄ. 

o 3.7. ASSECO zastrzega sobie prawo do wznowienia SANDBOX w dowolnym 
momencie, także w przypadku aktualizacji i/lub konserwacji. Harmonogram 
aktualizacji SANDBOX może być udostępniany UŻYTKOWNIKOWI drogą 
elektroniczną. 

o 3.8. ASSECO nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń, zobowiązań, że 
WITRYNA jest bezpieczna lub wolna od jakichkolwiek wad oprogramowania. 

o 3.9. Obecnie, zgodnie z UMOWĄ, nie ma opłat za korzystanie z WITRYNY. 
ASSECO ma prawo do wprowadzenia opłat za dostęp do WITRYNY lub za dostęp 
do niektórych funkcji, OPROGRAMOWANIA, TREŚCI lub USŁUG. ASSECO 
poinformuje drogą elektroniczną UŻYTKOWNIKA NIEPROFESJONALNEGO o 
wprowadzeniu opłat.  

o 3.11. UŻYTKOWNIK może korzystać z WITRYNY wyłącznie w celach zgodnych z 
prawem i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym między 
innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, przepisami 
dotyczącymi praw autorskich do oprogramowania i treści oraz prawami 
dotyczącymi niezamówionych komercyjnych wiadomości elektronicznych. 

o 3.12. UŻYTKOWNIK zgadza się na racjonalne korzystanie z WITRYNY zgodnie z 
wymaganiami wyłącznie do celów testowych, w tym między innymi liczby wywołań 
API. ASSECO może ustawić limity połączeń API według własnego uznania. 
ASSECO zachowuje prawo do monitorowania użytkowania WITRYNY, w tym API, 
oraz do zawieszenia dostępu UŻYTKOWNIKA jeśli uzna korzystanie z WITRYNY 
przez UŻYTKOWNIKA za nieuzasadnione lub nadmierne. 

4.  Administracja kontem Użytkownika 
o 4.1. Dane rejestracyjne UŻYTKOWNIKA muszą zawierać prawdziwe i dokładne 

informacje. 
o 4.2. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności wszelkich 

certyfikatów bezpieczeństwa, identyfikatorów i haseł używanych do uzyskiwania 
dostępu do WITRYNY i wszelkich działań związanych ze swoim kontem. 

o 4.3. ASSECO zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zostanie 
zarejestrowanym użytkownikiem WITRYNY  w przypadku podania nieprawdziwych 
lub nierzetelnych danych, uznania, że dany UŻYTKOWNIK może podjąć 



współpracę z firmami konkurencyjnymi dla ASSECO albo naruszenia niniejszych 
zasad użytkowania.  

o 4.4 ASSECO ma prawo do zakończenia dostępu dla już zarejestrowanego 
UŻYTKOWNIKA bez podania jakichkolwiek wyjaśnień i w dowolnym momencie. 

5.  Nieujawnianie danych i prawo własności intelektualnej 
o 5.1. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że WITRYNA, 

OPROGRAMOWANIE, USŁUGI i TREŚĆ zawierają informacje poufne 
(INFORMACJE POUFNE) ASSECO. UŻYTKOWNIK zgadza się, że nie będzie 
reprodukować, sprzedawać, przekazywać, publikować, ujawniać, wyświetlać lub w 
inny sposób udostępniać osobom trzecim INFORMACJI POUFNYCH lub innych 
informacji zastrzeżonych ASSECO. 

o 5.2 ASSECO ma prawo do swobodnego korzystania z wszelkich informacji lub 
sugestii dostarczonych przez UŻYTKOWNIKA. 

o 5.3. UŻYTKOWNIK zgadza się zabezpieczyć i chronić INFORMACJE POUFNE 
oraz podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa takich 
informacji zgodnie z warunkami UMOWY. W przypadku naruszenia poufności lub 
bezpieczeństwa INFORMACJI POUFNYCH, UŻYTKOWNIK niezwłocznie 
powiadomi ASSECO. 

o 5.4. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że WITRYNA, 
OPROGRAMOWANIE, USŁUGI i TREŚĆ podlegają prawom własności 
intelektualnej ASSECO, jej spółek zależnych i dostawców (w zależności od 
przypadku). Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie udziela zezwoleń ani praw 
do używania, publikowania lub wykorzystywania OPROGRAMOWANIA, 
DOKUMENTACJI, TREŚCI w sposób inny niż wyraźnie przewidziano w UMOWIE. 

o 5.5 Na mocy UMOWY UŻYTKOWNIK nie uzyskuje żadnych praw do używania 
nazwy ASSECO, nazw marek, znaków towarowych ani logo. 

o 5.6. Wszelkie produkty lub usługi osób trzecich lub informacje z nimi związane 
dostarczone przez ASSECO na rzecz UŻYTKOWNIKA jako część WITRYNY mogą 
być opatrzone własnymi warunkami użytkowania lub warunkami licencyjnymi, w 
którym to przypadku warunki te regulują tę konkretną usługę lub oprogramowanie 
strony trzeciej. ASSECO nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub 
korzystanie z tych dostawców, stron trzecich, produktów lub usług wobec 
UŻYTKOWNIKÓW NIEPROFESJONALNYCH. 

6.  Zobowiązania ASSECO 
o WITRYNA, USŁUGI, OPROGRAMOWANIE i ZAWARTOŚĆ są dostarczane „tak 

jak są” i „tak, jak są dostępne” bez jakiejkolwiek gwarancji. Każde użycie 
WITRYNY, USŁUG, OPROGRAMOWANIA i TREŚCI odbywa się według własnego 
uznania i na ryzyko UŻYTKOWNIKA. ASSECO zrzeka się wszelkich gwarancji i 
warunków wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi 
domniemanych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do 
określonego celu i nienaruszalności. 

7.  Zakończenie umowy 
o 7.1 UMOWA obowiązuje od momentu zaakceptowania przez UŻYTKOWNIKA 

niniejszych warunków użytkowania i będzie obowiązywać do czasu, gdy: 
UŻYTKOWNIK zaprzestanie korzystania z WITRYNY lub Członkostwo 
UŻYTKOWNIKA w WITRYNIE wygaśnie lub ASSECO przekaże 
UŻYTKOWNIKOWI powiadomienie o zakończeniu dostępu do WITRYNY. 

o 7.2 ASSECO może wypowiedzieć członkostwo UŻYTKOWNIKA w WITRYNIE w 
następujących sytuacjach: 

o - konto UŻYTKOWNIKA jest nieaktywne przez ponad czterdzieści pięć (45) 
kolejnych dni; 

o - UŻYTKOWNIK narusza niniejsze ZASADY UŻYTKOWANIA. 
o 7.3 W przypadku wypowiedzenia członkostwa UŻYTKOWNIKA w WITRYNIE, 

ASSECO ma prawo usunąć wszystkie DANE UŻYTKOWNIKA przechowywane w 
OPROGRAMOWANIU. 



o 7.4 Każda ze stron może  w każdym czasie wypowiedzieć bez wskazania przyczyn 
UMOWĘ z UŻYTKOWNIKIEM NIEPROFESJONALNYM z zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

8.  Ochrona danych 
o Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do 

UMOWY. 
9.  Postanowienia końcowe 

o 9.1. PRAWO WŁAŚCIWE. UMOWA podlega prawu i przepisom Rzeczypospolitej 
Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. 

o 9.2. SĄD. Wszelkie spory między Stronami wynikające z UMOWY lub w związku z 
nią, o ile nie mogą być rozstrzygnięte polubownie przez Strony, zostaną ostatecznie 
rozstrzygnięte przez sąd w Rzeszowie (Polska). 

 

 


