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Wydany w dniu:

1.08.2018

Kod Produktu

01

2018

Nr Wydania

Rok Wydania

r. przez:

Nazwa
KAMSOFT Spółka Akcyjna
Adres
40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133
Sąd Rejestracyjny Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 52 600 000,00 zł
zwaną dalej części Regulaminu Producentem,
o następującej treści:

Nr NIP
REGON
Numer KRS
Stan opłaty

9542685559
241371988
0000345075
Opłacony w całości

§ 1 – Postanowienia Ogólne
1.
2.
3.
4.

Producent oświadcza, że jest twórcą Centralnych Baz Biznesowych (dalej zwanych CBB), w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie
baz danych.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z wybranych baz danych należących do Centralnych Baz Biznesowych.
Regulamin stanowi wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i może zostać zmieniony na zasadach w nim określonych.
Wszelkie definicje i pojęcia użyte w Regulaminie zamieszczone zostały w Załączniku R1.01.01 i stanowią jedyny zestaw określeń, zdefiniowany na
potrzeby niniejszego Regulaminu
§ 2 – Przedmiot Umowy (Regulaminu)

1.

2.

W niniejszym Regulaminie poprzez pojęcie Centralne Bazy Biznesowe (CBB) należy rozumieć dokładnie następujące bazy danych:
1. Baza KS-CBA: Centralna Baza Aptek zawiera podstawowe dane dotyczące wybranych aptek i punktów aptecznych w Polsce.
2. Baza KS-CBD: Centralna Baza Dostawców (zwana też Bazą KS-CBH: Centralna Baza Hurtowni) zawiera podstawowe dane dotyczące wybranych
hurtowni farmaceutycznych w Polsce oraz podstawowe dane dotyczące wybranych dostawców produktów do aptek w Polsce.
Centralne Bazy Biznesowe objęte Regulaminem udostępniane są Klientowi wyłącznie w zakresie wskazanym w umowie licencyjnej na System
Informatyczny, w ramach którego są udostępniane.
§ 3 – Zawartość i budowa Centralnych Baz Biznesowych

1.

2.

3.

Centralne Bazy Biznesowe są wytwarzane na podstawie:
1. Informacji uzyskiwanych z powszechnie dostępnych rejestrów publicznych, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz rejestrów prowadzonych przez CSIOZ: Rejestru Aptek i Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych,
2. Informacji uzyskiwanych bezpośrednio od podmiotów, których dane są zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych,
3. Informacji uzyskiwanych ze stron internetowych podmiotów, których dane są zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych.
Zawartość informacyjna Centralnych Baz Biznesowych ogranicza się do danych podmiotów, wskazanych w § 2 ust.1 powyżej, w tym szczególności
takich danych jak: identyfikatory nadawane przez Producenta (np. ID KAMSOFT),nazwa, adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu,
dane geolokalizacyjne.
Zawartość informacyjna Centralnych Baz Biznesowych udostępnionych w poszczególnych Systemach Informatycznych może być inna, co wynika
z faktu, iż jest ona dostosowana do specyfiki danego Systemu Informatycznego.
§ 4 – Licencja

1.

2.
3.

4.

Producent (dalej: Licencjodawca) udziela Klientowi (dalej: Licencjobiorca), licencji prawnoautorskiej na korzystanie z Centralnych Baz
Biznesowych, w zakresie w jakim zostały mu one udostępnione w ramach Systemu Informatycznego, na zasadach określonych w Regulaminie, na
polach eksploatacji, określonych poniżej.
Licencja niniejsza jest licencją niewyłączną, niezbywalną, ograniczoną do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i udzielaną na czas posiadania przez
Licencjobiorcę prawa do korzystania z Systemu Informatycznego, w ramach którego Centralne Bazy Biznesowe zostały mu udostępnione.
Licencjobiorca ma prawo korzystać z Centralnych Baz Biznesowych na następujących polach eksploatacji:
1. Zwielokrotniania Centralnych Baz Biznesowych w pamięci komputera,
2. Wykorzystywania Centralnych Baz Biznesowych wyłącznie w ramach Systemu Informatycznego, w ramach którego Centralne Bazy Biznesowe
zostały udostępnione i na potrzeby związane z eksploatacją tego Systemu Informatycznego – w szczególności dane zgromadzone w
Centralnych Bazach Biznesowych, w tym identyfikatory nadawane przez Licencjodawcę, mogą zostać wykorzystane przez Licencjobiorcę do
elektronicznej komunikacji z podmiotami, których dane zgromadzone są w Centralnych Bazach Biznesowych, wyłącznie w ramach Systemu
Informatycznego, w ramach którego Centralne Bazy Biznesowe zostały udostępnione.
Licencjobiorca w szczególności nie ma prawa do:
1. Wykonywania kopii Centralnych Baz Biznesowych, za wyjątkiem kopii zapasowej,
2. Do publikowania jakiejkolwiek zawartości Centralnych Baz Biznesowych,
3. Modyfikacji informacji zawartych w Centralnych Bazach Biznesowych,
4. Rozpowszechniania, w tym udostępniania, użyczania lub najmu, Centralnych Baz Biznesowych, ich części, lub ich egzemplarzy,
5. Sublicencjonowania Centralnych Baz Biznesowych.
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§ 5 – Dane Osobowe zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Producent przykłada szczególną wagę do zagadnienia ochrony Danych Osobowych i zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych na poziomie
wymaganym przez stosowne przepisy, w tym przepisy RODO.
Producent informuje, że wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym Danych Osobowych) i go utrzymuje. System ten uzyskał
certyfikację na zgodność z wymogami normy ISO 27001:2013.
Producent oświadcza, że jako Administrator sporządził dokumentację opisującą proces przetwarzania i ochrony Danych Osobowych stosownie
do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Z uwagi na zawartość informacyjną Centralnych Baz Biznesowych, mogą one zawierać Dane Osobowe przedsiębiorców, jeżeli są nimi osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Mając na uwadze zawartość informacyjną Centralnych Baz Biznesowych, w zakresie Danych Osobowych oraz przepisy RODO, Klient z chwilą
rozpoczęcia i przez czas korzystania z Centralnych Baz Biznesowych staje się wraz z Producentem, Współadministratorem Danych Osobowych
przedsiębiorców zawartych w Centralnych Bazach Biznesowych.
Jednocześnie Strony potwierdzają, co następujące:
1. Dane Osobowe przedsiębiorców zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych mogą być przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
działalnością prowadzoną przez tych przedsiębiorców, tym samym nie dochodzi do naruszenia interesów lub podstawowych praw i wolności
przedsiębiorców, których Dane Osobowe są zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych.
2. Dane Osobowe przedsiębiorców zawarte w Centralnych Bazach Danych mogą być przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, o
których mowa powyżej.
3. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przedsiębiorców zawartych w Centralnych Bazach Biznesowych są uzasadnione interesy
Administratora (i Stron trzecich)-(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Strony dokonują następujących ustaleń w zakresie współadministrowania Danymi Osobowymi przedsiębiorców zawartymi w Centralnych Bazach
Biznesowych:
1. Każda ze Stron zapewnia, że będzie przetwarzała Dane Osobowe przedsiębiorców zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, w szczególności przepisami RODO, w tym zapewni bezpieczeństwo
przetwarzania Danych Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju
Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.
2. Każda ze Stron odpowiada za prawidłowość przetwarzania przez siebie Danych Osobowych przedsiębiorców zawartych w Centralnych Bazach
Biznesowych.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do spełnienia obowiązków informacyjnych, o ile obowiązki takie ciążą na niej zgodnie z przepisami RODO,
w szczególności art.13 i 14 RODO.
4. Producent umożliwia wykonywanie przedsiębiorcom, których Dane Osobowe są zawarte w Centralnych Bazach Biznesowych, praw o których
mowa w przepisach RODO, w tym: prawa żądania dostępu do treści Danych Osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania Danych Osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, przeniesienia Danych Osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Mając jednak na uwadze przepis
art. 26 ust.3 RODO, Strony potwierdzają, iż niezależnie od powyższego ustalenia, przedsiębiorcy, których Dane Osobowe są zawarte w
Centralnych Bazach Biznesowych będą mogli wykonywać swoje prawa również wobec Klienta. Klient zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Producenta o przypadkach realizacji przez przedsiębiorców takich ww. praw.
5. W zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących zarządzania naruszeniami ochrony Danych Osobowych oraz ich zgłaszania do organu
nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwa będzie Strona, która stwierdziła naruszenie.
6. Strony zobowiązują się ze sobą współpracować przy realizacji obowiązków ciążących na nich jako Współadministratorów, w tym zobowiązują
się do udzielania sobie nawzajem wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych
w przepisach RODO.
§ 6 – Odpowiedzialność Producenta

1.

2.
3.

4.
5.

Producent dostarcza Centralne Bazy Biznesowe na zasadzie "TAKIE JAKIE SĄ" i nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność lub przydatność
do celów Klienta, ani nie zapewnia, że Centralne Bazy Biznesowe są zupełnie wolne od wszelkich błędów lub wad, w bezwzględnym znaczeniu
tego pojęcia.
Klient, podczas korzystania z Centralnych Baz Biznesowych, winien stosować zasadę ograniczonego zaufania i w związku z tym sprawdzać
zgodność informacji zawartej w Centralnych Bazach Biznesowych ze stanem faktycznym, przed ich wykorzystaniem w swojej działalności.
Producent nie ponosi względem Klienta żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z eksploatacji Centralnych Baz Biznesowych, w szczególności
Producent nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody materialne (zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści), które
powstały na skutek niewłaściwej eksploatacji Centralnych Baz Biznesowych lub które wynikły z błędów w ich treści.
Producent niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi.
Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dotyczy szkód powstałych z winy umyślnej.
§ 7 – Polityka reklamacyjna

1.
2.

Producent oświadcza, iż będzie podejmował starania, mające na celu zapewnienie prawidłowości i aktualności zawartości Centralnych Baz
Biznesowych.
Jednocześnie Producent zobowiązuje Klientów do zgłaszania wszelkich zauważonych błędów lub nieścisłości informacji znajdujących się w
Centralnych Bazach Biznesowych, na adres e-mail cbb@kamsoft.pl.
§ 8 – Postanowienia Końcowe

1.
2.
3.
4.

Regulamin jest dostępnym pod adresem www.kamsoft.pl/RegulaminCBB.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony
pod adresem, wskazanym w ust.1 powyżej, co najmniej na 14 dni przed jego wejściem w życie.
Klient zobowiązuje się do monitorowania zawartości strony internetowej, wskazanej w ust.1.
Producent, w miarę możliwości i w ramach dostępnych kanałów komunikacyjnych, zobowiązuje się do informowania Klienta o zmianach
Regulaminu i opublikowania nowej wersji Regulaminu pod adresem wskazanym w ust.1.
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Klient, który nie zgadza się na nową treść Regulaminu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Producenta na piśmie, w terminie 14 dni od
daty opublikowania nowej treści Regulaminu. W takim przypadku Klient traci prawo do korzystania z Centralnych Baz Biznesowych na warunkach
opisanych treścią dotychczas wiążącego go Regulaminu i zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Centralnych Baz Biznesowych..
KONIEC CZĘŚCI OGÓLNEJ REGULAMINU
------------------------------------ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
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Załącznik R1.01.

01

DEFINICJE I POJĘCIA
1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administrator – zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO, podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych
Osobowych.
Centralne Bazy Biznesowe (CBB) – bazy danych przedsiębiorców, Centralna Baza Dostawców - zawierająca dane podmiotów prowadzących
hurtownie farmaceutyczne i innych podmiotów dostarczających towary do aptek (tj. producentów, importerów równoległych, itp.) oraz Centralna
Baza Aptek - zawierająca dane podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne.
Dane Osobowe – zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której
dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Klient – podmiot posiadający prawo do korzystania z Systemu Informatycznego, w ramach którego udostępniono mu Centralne Bazy Biznesowe.
Licencja – uprawnienie do korzystania z Centralnych Baz Biznesowych, na zasadach określonych w Regulaminie.
System Informatyczny – oprogramowanie komputerowe, do którego ogół autorskich praw majątkowych przysługuje Producentowi, w ramach
którego udostępnione zostały Centralne Bazy Biznesowe.
Producent – KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach.
Regulamin – niniejszy dokument.
Współadministrator – Administrator, który wspólnie z innym Administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

KONIEC ZAŁĄCZNIKÓW
------------------------------------KONIEC REGULAMINU
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