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1. Zakres stosowania  

1.1 Niniejsze Standardowe Warunki Umowy o 
świadczenie usług w chmurze („SWU Usług w 
chmurze”) stanowią integralną część Umowy o 
świadczenie usług dotyczących aplikacji („Umowa”) 
w odniesieniu do usług w zakresie aplikacji („Usłu-
ga” lub „Usługi”). 

1.2  Kodeks SIX dla dostawców (https://www.six-
gro-
up.com/dam/about/downloads/responsibility/supplier
_code_en.pdf) stanowi integralną część niniejszych 
SWU Usług w chmurze. Dostawca jest zobowiązany 
zawsze w pełni stosować się do jego postanowień. 

2. Realizacja 

2.1. W zależności od szczegółowych uzgodnień 
umownych, Usługa Dostawcy będzie obejmowała 
zapewnienie i/lub obsługę aplikacji („Oprogramowa-
nie jako Usługa”), infrastruktury IT („Infrastruktura 
jako Usługa”), platformy IT („Platforma jako Usługa”) 
lub procesu biznesowego („Proces Biznesowy jako 
Usługa”), z których SIX będzie korzystał za pomocą 
łącza internetowego lub innego łącza telekomunika-
cyjnego. Powyższe obejmuje także uprawnienie do 
korzystania z odpowiedniej dokumentacji. Cena 
umowna obejmuje cenę za wszelkie nowe funkcjo-
nalności oraz odpowiednie licencje. 

2.2 Na żądanie SIX oraz za osobną opłatą, Dostaw-
ca jest zobowiązany skorygować wszelkie nieprawi-
dłowości w działaniu wynikające z okoliczności le-
żących po stronie SIX. 

2.3 Dostawca jest zobowiązany zapewnić działanie 
danej aplikacji przez cały okres jej planowanego 
użytkowania. Okres ten będzie wynosił co najmniej 
sześć lat. 

2.4 5 Dostawca jest zobowiązany systematycznie 
przekazywać SIX informacje dotyczące optymaliza-
cji technicznych oraz wszystkich ulepszeń Usługi. 

3. Czas gotowości do pracy, konserwacji 
i usuwania nieprawidłowości w dzia-
łaniu 

3.1 Czas gotowości do pracy: Dostawca jest zobo-
wiązany realizować swoje Usługi w godzinach okre-
ślonych w Umowie. 

3.2 Czas konserwacji: Dostawca jest zobowiązany 
wykonać wszelkie czynności konserwacyjne w cza-
sie uzgodnionym w Umowie. Jest on zobowiązany 
utrzymywać dostępność wolnych od wad części 
zamiennych narzędzi i urządzeń pomiarowych w 
wystarczającej ilości. 

3.3 Dostawca jest zobowiązany zapewnić konser-
wację poza czasem konserwacji na żądanie SIX 
oraz za dodatkową opłatą. 

3.4 Czas korekty nieprawidłowości w działaniu: 

oznacza maksymalną ilość czasu do chwili usunię-
cia problemu oraz przywrócenia korzystania i funk-
cjonalności Usługi  zgodnie z Umową.  

4. Delegowanie pracowników  

4.1 Pracownicy, z których Dostawca korzysta przy 
realizacji Usługi muszą posiadać wymagane umie-
jętności i kwalifikacje. 

4.2 Każda strona jest zobowiązana podać drugiej 
stronie nazwiska i stanowiska /role najważniejszych 
pracowników nadzorujących i/lub zarządzających. 
Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w składzie takich 
pracowników wymaga uzyskania uprzedniej pisem-
nej zgody SIX.  

4.3 Dostawca jest zobowiązany delegować tylko 
pracowników z wymaganymi upoważnieniami. W 
przypadku, gdy pracownicy Dostawcy będą posia-
dali dostęp do systemów informatycznych SIX (kon-
to IT użytkownika), Dostawca zobowiązuje się za-
pewnić, aby odpowiedni pracownicy nie byli osoba-
mi skazanymi za popełnienie przestępstwa.  

5. Zaangażowanie osób trzecich  

5.1 Osoby trzecie (podwykonawca) mogą zostać 
zaangażowane każdorazowo z zastrzeżeniem 
uprzedniej zgody SIX i pozostaje to bez uszczerb-
ku dla obowiązku Dostawcy do przyjęcia pełnej 
odpowiedzialności za realizację na rzecz SIX 
Usług w sposób uzgodniony w Umowie. 

5.2 SIX ma prawo zobowiązać Dostawcę do zaan-
gażowania osób trzecich w celu realizacji przewi-
dzianych Umową Usług. W takim przypadku, SIX 
ponosi odpowiedzialność za następstwa jakiego-
kolwiek wadliwego świadczenia ze strony takiej 
osoby trzeciej w zakresie, w jakim Dostawca udo-
wodni, że dana osoba trzecia działała w sposób 
właściwy i postępowała zgodnie z odnośnymi pole-
ceniami i wymaganiami. 

5.3 W zakresie, w jakim uzgodnione Usługi obejmu-
ją przetwarzanie danych w imieniu SIX, począwszy 
od maja 2018 r. Dostawca jest zobowiązany wyka-
zać uprzednio, że podwykonawca wdrożył wymaga-
ne środki techniczne i organizacyjne oraz posiada 
potrzebny know-how, aby móc w pełni przestrzegać 
postanowień unijnego ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (EU-GDPR). Ponadto, Dostawca 
zobowiąże w umowie podwykonawcę oraz wszel-
kich zaangażowanych pracowników podwykonawcy 
do zachowania ścisłej poufności, a także wypełnie-
nia wszelkich innych obowiązków wynikających z 
EU-GDPR lub jakiegokolwiek innego właściwego 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych. 

6. Żądania zmian  

6.1 SIX ma prawo składać pisemne żądania zmian 
dotyczące usług („Żądania Zmian”) w dowolnym 
czasie. W ciągu dziesięciu dni od otrzymania takie-
go Żądania Zmiany, Dostawca przedstawi SIX pi-
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semne zawiadomienie wskazujące, czy żądana 
zmiana jest możliwa do realizacji oraz ewentualny 
skutek, jaki taka zmiana może mieć dla przyszłej 
Usługi, a także jej cenę i terminy realizacji. W ciągu 
dziesięciu dni od otrzymania tego zgłoszenia, SIX 
ustali czy przedmiotowa Zmiana będzie dokonywa-
na. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca będzie 
kontynuował realizację Usługi zgodnie z planem, w 
okresie, w którym Żądanie Zmiany jest poddawane 
ocenie. 

6.2 Dostawcy nie wolno odrzucić żadnego Żądania 
Zmiany o ile Żądana Zmiana jest wykonalna i nie 
zmienia całościowego charakteru lub charakterysty-
ki Usługi. 

6.3 Każde Żądanie Zmiany ze strony SIX będzie 
zawierać pisemne uzasadnienie. 

6.4 Każda zmiana jakiejkolwiek Usługi, ceny, daty 
realizacji czy postanowienia umownego może zo-
stać dokonana na mocy aneksu do Umowy. Każdą 
zmianę ceny Usługi oblicza się na podstawie ceny 
pierwotnej. 

7. Dokumentacja 

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć SIX po-
trzebną dokumentację, przy czym dokumentację tę 
należy dostarczyć w formie papierowej i elektro-
nicznej oraz w językach wskazanych w Umowie, a 
Dostawca jest zobowiązany ją aktualizować w razie 
potrzeby. 

8. Przechowywanie danych i kopia zapa-
sowa  

8.1 W celu przechowywania danych w związku z 
korzystaniem z aplikacji, Dostawca jest zobowią-
zany zapewnić SIX dedykowany serwer danych. 
Pojemność w zakresie przechowywania udostęp-
niona SIX oraz specyfikacja serwera danych zo-
staną określone w Umowie (specyfikacje). Transfer 
danych na serwer danych zostanie dokonany za 
porozumieniem stron. Korzystanie z innych serwe-
rów danych, szczególnie zlokalizowanych zagrani-
cą, jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną 
zgodą SIX. 

8.2 SIX będzie miał dostęp do przechowywanych 
danych w każdym czasie w uzgodnionym okresie 
korzystania. Dostawca zrzeka się prawa do za-
trzymania danych. SIX jest wyłącznie odpowie-
dzialny za zapisanie i przetwarzanie danych.  

8.3 Dostawca odpowiada za sporządzanie kopii 
zapasowej danych SIX przechowywanych na ser-
werze danych. Odstępy, w jakich będą sporządza-
ne kopie zapasowe oraz okres ich przechowywa-
nia określono w Umowie (specyfikacje). Dostawca 
może nadpisywać przechowywane dane po upły-
wie tego okresu przechowania. Na żądanie SIX, 
Dostawca niezwłocznie dostarczy SIX kopię da-
nych przechowywanych na serwerze danych ile-
kroć będzie to przez SIX wymagane, każdorazowo 

nie później jednakże niż z chwilą ustania Umowy. 
Dane zostaną dostarczone za porozumieniem 
stron na odpowiednim nośniku danych, w odpo-
wiednim formacie oraz bezpłatnie. Dostawca jest 
zobowiązany usunąć dane SIX przechowywane na 
serwerze danych nie wcześniej niż po przekazaniu 
danych do SIX w związku z wypowiedzeniem 
Umowy chyba że SIX poinformuje Dostawcę, w 
ciągu sześćdziesięciu (60) dni od przekazania, że 
przekazane dane są niemożliwe do odczytania lub 
niekompletne. Nieudzielenie Dostawcy informacji, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje 
się za zgodę na usunięcie danych. Z chwilą wyra-
żenia przez SIX zgody na usunięcie danych, Do-
stawca jest zobowiązany usunąć wszystkie takie 
dane. Po całkowitym usunięciu wszystkich danych, 
Dostawca jest zobowiązany potwierdzić wykonanie 
tego działania wobec SIX na piśmie.  

9. Naruszenie  

9.1 Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminu dostawy 
lub dostępności określonych w Umowie, Dostawca 
zostanie automatycznie uznany za naruszającego 
swoje zobowiązania umowne. 

9.2 W jakimkolwiek przypadku naruszenia (szcze-
gólnie w odniesieniu do dostępności) oraz pod wa-
runkiem braku jakiegokolwiek innego postanowienia 
Umowy, Dostawca zapłaci SIX karę  umowną usta-
laną jak następuje: kara umowna zostanie wyliczo-
na na podstawie dostępności uzgodnionej w Umo-
wie. Za każde odstępstwo wynoszące pół (1/2) pro-
centa, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty 
SIX 20% wynagrodzenia rocznego, przy czym kwo-
ta tak ustalonej kary umownej nie może przekroczyć 
kwoty wynagrodzenia rocznego. SIX może żądać 
odszkodowania przewyższającego wysokość usta-
lonej kary umownej 

 

9.3 Zapłata każdej takiej kary zostanie odliczona z 
odszkodowania, które ma zapłacić Dostawca, co 
jednocześnie nie zwalnia Dostawcy z jakiegokolwiek 
obowiązku umownego. 

9.4 Jeżeli Dostawca dopuści się Naruszenia w 
ciągu dwóch kolejnych miesięcy, SIX będzie miał 
prawo wypowiedzieć Umowę w całości lub w czę-
ści ze skutkiem natychmiastowym. 

10. Raporty 

Niezwłocznie po zrealizowaniu Usługi, Dostawca 
jest zobowiązany przedstawić raport, który zostanie 
poddany przeglądowi i podpisany przez obie strony. 
W raporcie należy także wskazać datę i godzinę 
wszelkich wiadomości o błędach, godzinę przywró-
cenia działania Usługi, przyczyny nieprawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelką aktualizację doku-
mentacji.  



Standardowe warunki Umowy o świadczenie usług w chmurze 

8010.40 wydanie z października 2017 r.  strona 3 z 6 

11. Zapewnienie  

Dostawca zapewnia, że aplikacja użytkowana 
zgodnie z Umową będzie wykonywała funkcje opi-
sane w Umowie. W przeciwnym razie Usługa zosta-
nie uznana za obciążoną wadą objętą gwarancją 
(„Wada”). Dostępność aplikacji w zakresie mniej-
szym niż uzgodniono w Umowie także uznaje się za 
Wadę. 

12. Zawiadomienie o Wadach  

12.1 O wszelkich Wadach należy zawiadomić naj-
szybciej, jak to racjonalnie możliwe po ich stwier-
dzeniu. Na SIX nie spoczywa jakiekolwiek zobowią-
zanie do dokonywania badań związanych z Wada-
mi.  

12.2 Zgłoszenie roszczeń każdej umyślnie ukrytej 
Wady można dokonać w okresie trzech (3) lat od 
dnia w którym dowiedziano się albo przy zachowa-
niu należytej staranności można było się dowiedzieć 
o takiej Wadzie i o osobie obowiązanej do jej na-
prawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuż-
szy niż dziesięć (10) lat od dnia, w którym taką Wa-
da wystąpiła.  

13. Usunięcie Wad  

13.1 Wszelkie Wady związane z Usługą muszą 
zostać usunięte po uzgodnieniu z SIX w terminie 
dwunastu (12) godzin od chwili wystąpienia. 

13.2 W przypadku, gdyby jakiekolwiek zastosowane 
następnie ulepszenie lub wymiana nie działały, SIX 
ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy ze skut-
kiem natychmiastowym. 

14. Naruszenie praw własności intelektu-
alnej  

14.1 Dostawca zapewnia, że realizacja Usługi nie 
narusza Praw żadnych osób trzecich (niematerial-
nych praw majątkowych i praw pokrewnych, „Pra-
wa”). 

14.2  Dostawca zobowiązany jest, na swój własny 
koszt, ryzyko i bezzwłocznie, występować przeciwko 
roszczeniom podnoszonym ze strony osób trzecich, 
dotyczącym naruszenia Praw. W przypadku, gdyby 
osoba trzecia wszczęła postępowanie przeciwko 
Dostawcy, Dostawca poinformuje o tym bezzwłocz-
nie SIX na piśmie. Jeżeli osoba trzecia będzie do-
chodziła roszczeń bezpośrednio wobec SIX, SIX 
zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę na piśmie 
a Dostawca, na pierwsze żądanie SIX oraz w zakre-
sie dopuszczalnym na mocy właściwych przepisów 
prawa procesowego, będzie uczestniczył w postę-
powaniu. O ile dopuszczalne, SIX przekaże Dostaw-
cy wyłączną kontrolę nad obroną w tym postępowa-
niu oraz w jakimkolwiek innym procesie związanym 
z osiągnięciem pozasądowej ugody w odniesieniu 
do takiego roszczenia. Dostawca przyjmuje na sie-
bie wszelkie koszty (w tym rekompensatę za szko-

dy) poniesione przez SIX w związku z jakimkolwiek 
takim roszczeniem. Zasada określona w art. 21.1 nie 
stosuje się. W zakresie, w jakim za naruszenie Praw 
odpowiada SIX, wyłącza się roszczenia przeciwko 
Dostawcy.  

14.3 Jeżeli z uwagi na dochodzone Prawa SIX nie 
może korzystać z Usługi należnej z tytułu Umowy w 
całości lub w części, Dostawca ma możliwość zmia-
ny swojej Usługi w taki sposób, aby nie naruszała 
ona Praw osób trzecich ale jednocześnie była 
zgodna z Usługą należną na mocy Umowy. Jeżeli 
Dostawca nie zmieni Usługi w okresie 3 miesięcy, 
SIX może odstąpić od Umowy ze skutkiem natych-
miastowym. Powyższe prawo do odstąpienia od 
Umowy może być wykonane w ciągu 6 miesięcy od 
uzgodnionego terminu realizacji Usługi. Dostawca 
ponosi wobec SIX odpowiedzialność odszkodo-
wawczą na zasadach określonych w art. 20. 

15. Regulamin bezpieczeństwa  

15.1 W zakresie, w jakim Dostawca uzyska dostęp 
do lokalu SIX i/lub jakichkolwiek danych i systemów 
informatycznych SIX, Dostawca jest zobowiązany 
przestrzegać wszelkich zasad dostępu lub bezpie-
czeństwa. 

15.2 Dostawca jest zobowiązany poinformować 
wszystkich pracowników i osoby trzecie zaangażo-
wane w wykonywanie Umowy o obowiązku prze-
strzegania zasad dotyczących dostępu i bezpie-
czeństwa oraz formalnie zobowiąże tych pracowni-
ków do przestrzegania tego zobowiązania. 

16. Ceny i warunki płatności  

16. Dostawca jest zobowiązany realizować Usługi 
za cenę stałą lub za rozliczeniem na zasadzie kosz-
tu poszczególnej usługi. 

16.2 Ceny obejmują wszystkie elementy, które są 
potrzebne do wykonania danej Usługi. W szczegól-
ności, ceny obejmują koszty ubezpieczenia oraz 
inne daniny państwowe, takie jak podatki i opłaty 
celne.  

16.3 Dostawca jest zobowiązany wystawić fakturę 
na każdą należną kwotę, którą SIX jest zobowiąza-
ny zapłacić w ciągu trzydziestu (30) dni od jej 
otrzymania. 

 

17. Okres obowiązywania i wypowiedze-
nie Umowy  

17.1 W przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta na 
czas nieokreślony, Dostawca może ją wypowiedzieć 
za dwunastomiesięcznym (12 miesięcy) terminem 
wypowiedzenia, a SIX za jednomiesięcznym (1 
miesiąc) terminem wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. SIX ma prawo 
wypowiedzieć Umowę w całości lub w części  
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17.2 Umowę można wypowiedzieć w trybie natych-
miastowym w przypadku jej istotnego naruszenia 
przez jedną ze stron. W takim przypadku, wynagro-
dzenie za Usługi, które zostały wykonane ustala się 
pro rata temporis, z zastrzeżeniem prawa każdej ze 
stron do wniesienia roszczenia odszkodowawczego. 

17.3 Z chwilą wypowiedzenia lub wygaśnięcia 
Umowy, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie 
zwrócić SIX całość dokumentacji w formie papiero-
wej i elektronicznej oraz danych dotyczących Umo-
wy. Dostawca jest zobowiązany zrobić to bezpłatnie 
i nie zachowa kopii takiej dokumentacji i/lub danych. 
Dostawca zobowiązuje się ponadto zwrócić wszyst-
kie otrzymane urządzenia techniczne otrzymane w 
ramach Umowy.  

18. Zakaz ujawniania informacji  

18.1 Dostawca jest zobowiązany zachować pouf-
ność wszystkich informacji, dokumentacji oraz 
danych, które powziął w związku z procesem reali-
zacji Usług na mocy Umowy („tajemnica przedsię-
biorstwa”) i nie wolno mu w szczególności udo-
stępniać informacji poufnych żadnej osobie trzeciej 
ani ujawniać ich w inny sposób. Powyższe posta-
nowienie dotyczy także wszelkich informacji, które 
objęte są zakresem tajemnicy bankowej. 

18.2 Dostawca jest zobowiązany poinformować 
wszystkich pracowników zaangażowanych w wy-
konywanie Umowy o ciążącym na nich obowiązku 
zachowania jako poufnych tajemnic przedsiębior-
stwa, bankowych i danych giełdowych, oraz for-
malnie zobowiąże tych pracowników do przestrze-
gania tego zobowiązania, które stanowi integralną 
część Umowy. Dostawca zobowiąże w szczegól-
ności wszystkich pracowników do podpisania 
oświadczenia o nieujawnianiu informacji SIX 
(http://www.six-
group.com/dam/about/downloads/terms-
conditions/confidentiality_statement_en.pdf). Do-
stawca jest zobowiązany przechowywać wszystkie 
takie podpisane dokumenty w aktach i przedkładać 
SIX na pierwsze żądanie. 

18.3 Jeżeli przy wypełnianiu swoich obowiązków 
umownych Dostawca korzysta ze spółek powiąza-
nych lub innych, ma on obowiązek zadbać, aby 
zaangażowani pracownicy z tych spółek zostali 
także poinformowani o obowiązkach wynikających 
z art. 18.2 oraz aby podpisali oświadczenie o za-
kazie ujawniania informacji. 

18.4 Za każde naruszenie art. 18 na Dostawcę 
zostanie nałożona kara w wysokości 50 000 EUR. 
SIX może żądać odszkodowania przewyższające-
go wysokość ustalonej kary umownej 

18.5 Zobowiązania do zachowania poufności po-
przedzają datę zawarcia Umowy i pozostaną w 
mocy w okresie 5 lat po ustaniu stosunku umowne-
go. 

18.6 Niniejsze zobowiązania do zachowania pouf-
ności są nadrzędne wobec wcześniej istniejących 
zobowiązań do nieujawniania informacji. 

18.7 SIX ma prawo ujawnić treść Umowy innym 
spółkom z Grupy SIX. 

19. Ochrona i bezpieczeństwo danych 
osobowych i innych danych 

18.1 Jeżeli, wykonując Umowę, Dostawca prze-
twarza dane osobowe, ma on obowiązek postępo-
wać zgodnie z polską Ustawą o ochronie danych 
osobowych, a także wszelkimi innymi właściwymi 
przepisami  w zakresie ochrony danych, w szcze-
gólności unijnym ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych (EU-GDPR).  

18.2 SIX jest uprawniony do przekazywania da-
nych osobowych otrzymanych od Dostawcy w 
związku z wykonywaniem Umowy innym spółkom 
Grupy SIX w Szwajcarii i zagranicą w celu ich dal-
szego przetwarzania. 

18.3 W zakresie, w jakim uzgodnione usługi obej-
mują przetwarzanie danych przez Dostawcę w 
imieniu SIX, stosują się następujące postanowie-
nia: 

18.4 Dostawca jest zobowiązany przetwarzać dane 
osobowe jedynie zgodnie z Umową. Jakiekolwiek 
inne przetwarzanie jest dozwolone tylko za 
uprzednią pisemną zgodą SIX. 

18.5 Dostawca zobowiązuje się podjąć ekono-
micznie rozsądne środki technicznie i organizacyj-
nie w celu zapewnienia, aby dane osobowe SIX 
były skutecznie chronione przed utratą, uszkodze-
niem i nieupoważnionym i niezgodnym z prawem 
dostępem i przetwarzaniem. W szczególności, 
począwszy od maja 2018 r., Dostawca jest zobo-
wiązany zapewnić zgodność ze wszystkimi wymo-
gami w zakresie bezpieczeństwa danych zgodnie z 
art. 32 EU-GDPR. 

18.6 W zakresie, w jakim Dostawca przekazuje 
dane osobowe podwykonawcy znajdującemu się w 
kraju, w którym dane nie są chronione na równo-
rzędnym poziomie, Dostawca jest zobowiązany 
zawrzeć z takim podwykonawcą standardowe 
klauzule prawa unijnego.  

18.7. Dostawca jest zobowiązany wdrożyć ekono-
micznie rozsądne środki techniczne i organizacyj-
ne w celu umożliwienia SIX udzielenia odpowiedzi 
na wnioski ze strony właścicieli danych dotyczące 
ochrony ich praw. Obejmuje to w szczególności 
prawo do ujawniania a także do korygowania, 
usuwania i przenoszenia danych zainteresowa-
nych osób. 

18.8 Począwszy od maja 2018 r., Dostawca będzie 
zobowiązany wspierać SIX w wypełnianiu jego 
obowiązków w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
danych zgodnie z art. 32 EU-GDPR, przy wypeł-
nianiu swoich obowiązków w zakresie zgłaszania 
naruszeń ochrony danych zgodnie z art. 33 i 34 
EU-GDPR oraz jego obowiązków w odniesieniu do 
oceny wpływu na prywatność zgodnie z art. 35 i 36 
EU-GDPR. Dostawca jest zobowiązany poinfor-
mować SIX niezwłocznie o każdym naruszeniu 

http://www.six-group.com/dam/about/downloads/terms-conditions/confidentiality_statement_en.pdf
http://www.six-group.com/dam/about/downloads/terms-conditions/confidentiality_statement_en.pdf
http://www.six-group.com/dam/about/downloads/terms-conditions/confidentiality_statement_en.pdf


Standardowe warunki Umowy o świadczenie usług w chmurze 

8010.40 wydanie z października 2017 r.  strona 5 z 6 

ochrony danych (np. utracie danych SIX lub dostę-
pu do danych SIX przez osoby nieupoważnione).  

18.9 Z chwilą ustania uzgodnionego przetwarzania 
danych, Dostawca będzie zobowiązany, według 
wyboru SIX, usunąć albo zwrócić dane, z zastrze-
żeniem, że brak jest prawnego obowiązku prze-
chowywania czy archiwizowania odpowiednich 
danych. 

18.10 Dostawca jest zobowiązany przekazać SIX, 
na żądanie SIX wszelkie informacje potrzebne do 
tego, aby wykazać wypełnienie obowiązków zgod-
nie z niniejszym art. 18. 

 

20. Odpowiedzialność  

20.1 Strony ponoszą odpowiedzialność względem 
siebie za każdą szkodę, stratę lub uszczerbek wy-
rządzone drugiej stronie na skutek naruszenia 
Umowy chyba, że są w stanie dowieść, że nie moż-
na im przypisać winy. W przypadku zwykłego za-
niedbania, górny pułap odpowiedzialności stanowi 
wartość  Umowy w podwójnej wysokości, ale nie 
może on przekroczyć sumy rzeczywiście poniesio-
nej szkody, jak również korzyści, które mogłyby 
zostać osiągnięte, jeśli szkoda by nie nastąpiła.  

20.2 Strony nie ponoszą odpowiedzialności wzglę-
dem siebie za żadne szkody pośrednie ani następ-
cze ani stratę, taka jak utracone zyski, niezrealizo-
wane oszczędności lub roszczenia osób trzecich. 

20.3 W żadnych okolicznościach Dostawca i/lub 
zaangażowane przez niego osoby trzecie nie pono-
szą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, stratę 
lub uszczerbek spowodowane siłą wyższą (np. woj-
ną, niepokojami społecznymi, atakami terrorystycz-
nymi, powodzią, strajkami, siłami natury). Jeżeli 
Dostawca nie będzie miał możliwości wykonywania 
Umowy przez ponad trzydzieści (30) dni, SIX będzie 
miał prawo odstąpić od Umowy.  

20.4 Postanowienia niniejszego artykułu obowiązują 
z zastrzeżeniem art. 14.2.  

21. Prawo do audytu 

21.1 SIX, jego zewnętrzna firma audytorska i jego 
organy nadzorcze będą miały kompleksowe i nieo-
graniczone prawo do prowadzenia badań i kontroli 
w każdym czasie.  

21.2 Dostawca jest zobowiązany pomagać SIX i 
jego zewnętrznej firmie audytorskiej i jego orga-
nom nadzorczym w takich badaniach za pomocą 
środków pozostających w jego dyspozycji oraz 
wydawać odnośne dokumenty na pierwsze żąda-
nie. 

21.3 Jeżeli przy wypełnianiu swoich obowiązków 
umownych Dostawca korzysta ze spółek powiąza-
nych lub innych, Dostawca jest zobowiązany spo-
wodować, aby niniejszy art. 21 był wiążący wobec 
tych spółek, aby SIX, jego zewnętrzna firma audy-

torska i jego organy nadzorcze mogły powoływać 
się na prawo do badania bezpośrednio w odnie-
sieniu do tych spółek.  

21.4 Koszty takiego badania pokryje SIX. Jeżeli 
jednak w wyniku badania okaże się, że Dostawca 
naruszył postanowienia umowne, Dostawca pokry-
je koszty badania w całości.  

21.5 SIX ma także prawo kontrolować własne ra-

porty Dostawcy z audytu. 

22. Kod źródłowy 

W zakresie, w jakim Dostawca nie jest w stanie w 
dalszym ciągu świadczyć, realizować lub zapew-
niać konserwacji  Usług w chmurze w szczególno-
ści z powodu postępowania egzekucyjnego, upa-
dłościowego, układowego, SIX będzie uprawniony 
do dostępu do kodu źródłowego Dostawcy. Celem 
zapewnienia, że powyższy kod źródłowy jest goto-
wy do udostępnienia, SIX jest uprawniony do żą-
dania w dowolnym czasie, aby kod źródłowy był 
chroniony poprzez zdeponowanie go u niezależnej 
strony trzeciej albo poprzez zastosowanie odpo-
wiednich rozwiązań technicznych w ramach sys-
temu wybranego przez SIX. Koszt i wydatki zwią-
zane ze wszystkimi takimi działaniami ponosi Do-
stawca. 

23. Status Dostawcy jako przedsiębiorcy  

23.1 Działając w charakterze przedsiębiorcy, Do-
stawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowie-
dzialność za zapłatę wszystkich podatków, świad-
czeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, itp., 
obciążających Dostawcę, oraz zapewni sobie 
ochronę ubezpieczeniową żądaną przez SIX, wy-
stawioną na Dostawcę. 

23.2 Jeżeli Dostawca zostanie uznany za kontra-
henta nie będącego przedsiębiorcą, SIX będzie 
uprawniony do odszkodowania od Dostawcy w 
zakresie, w jakim SIX będzie zobowiązany do za-
płaty jakiegokolwiek podatku, składki na ubezpie-
czenie społeczne, składki ubezpieczeniowej itp., 
które wynikają z faktu uznania Dostawcy za niema-
jącego statusu przedsiębiorcy. SIX jest uprawniony 
do potrącenia takich wydatków z wynagrodzenia 
Dostawcy należnego zgodnie z Umową. 

24. Ubezpieczenie od odpowiedzialności  

24.1 Dostawca jest zobowiązany uzyskać ubezpie-
czenie od odpowiedzialności za wszelkie szkody, 
które mogą powstać z przyczyn leżących po stro-
nie Dostawcy lub jego personelu, przy czym kwota 
ubezpieczenia musi odpowiadać wartości  Usług. 

24.2 Na żądanie SIX, Dostawca zezwoli SIX na 
wgląd do polisy ubezpieczeniowej Dostawcy. 
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26.1 Jakakolwiek cesja Umowy przez którąkolwiek 
ze stron na rzecz osoby trzeciej może zostać doko-
nana z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej strony. 

26.2 Niezależnie od powyższego, SIX ma prawo 
dokonać cesji Umowy na dowolną inną spółkę z 
grupy SIX, bez konieczności uzyskania pisemnej 
zgody Dostawcy.  

26. Forma pisemna  

Zmiany i poprawki do Umowy, a także wypowiedze-
nie Umowy wymagają formy pisemnej. 

27. Informacje dotyczące referencji  

Jakiekolwiek wykorzystanie SIX jako referencji wy-
maga uzyskania uprzedniej zgody SIX w formie 
pisemnej. 

28. Ujawnienie  

SIX ma prawo ujawnić postanowienia Umowy z 
Dostawcą swoim użytkownikom końcowym oraz 
szwajcarskiemu Federalnemu Komisarzowi ds. 
Ochrony Danych i Informacji (FDPIC). 

29. Klauzula salwatoryjna  

W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie 
Umowy było lub stało się nieważne, nieskuteczne 
lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie 
to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozo-
stałych postanowień. Postanowienie nieważne, 
nieskuteczne lub niewykonalne zostanie uznane za 
zastąpione przez postanowienie skuteczne i wyko-
nalne, które będzie możliwie najbliższe postanowie-
niu nieważnemu, nieskutecznemu 
i niewykonalnemu. To samo dotyczy wszelkich luk w 
Umowie. 

30. Prawo właściwe; miejsce jurysdykcji  

30.1 Umowa podlega prawu polskiemu. 

30.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu 
do sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z 
nią związanych będzie Sąd właściwy dla Miasta 
Stołecznego Warszawy, Polska. 

 

 

 

 

 


