ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROGRAMU
PIASKOWNICY W BIURZE INFORMACJI
KREDYTOWEJ S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
ul. Modzelewskiego 77 A, 02-679 Warszawa
Numer 0000110015 Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy w wysokości 15.550.000 zł opłacony w całości; NIP 951-17-78-633

Spis treści
Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A............3
Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A............4
Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A............7
Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A............8
Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A..........11
Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A..........14

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w ramach składania Wniosku

lp
.

Rodzaj dokumentu

1.

Statut, umowa, akt ustanowienia

2.

Pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji

Podmiotu Aplikującego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Formularz Podmiotu Aplikującego
L.p.

Dane kontaktowe

1.

Pełna nazwa Podmiotu Aplikującego

2.

NIP

3.

Numer KRS

4.

Adres siedziby

5.

Telefon kontaktowy

6.

Adres e-mail

7.

Osoby upoważnione do
Podmiotu Aplikującego

reprezentacji

Informacje dotyczące Rozwiązania
8.

Proszę wskazać na czym polega innowacyjność Rozwiązania (do 5000 znaków ze spacjami)
Proszę opisać w jaki sposób proponowane rozwiązanie wyróżnia się na tle innych istniejących
rozwiązań (w opisie należy uwzględnić, że przedstawiony pomysł nie wykorzystuje lub nie
powiela standardowych rozwiązań - w zakresie produktu, usługi, modelu działania itd.)

9.

Proszę opisać jak oceniany jest potencjał biznesowy wdrożenia Rozwiązania (do 5000
znaków ze spacjami)
Proszę opisać czy Rozwiązanie jest odpowiedzią na realnie istniejący problem występujący na
rynku. Proszę wskazać w jaki sposób Rozwiązanie mogłoby wpłynąć na działalność
Organizatora Piaskownicy.

10.

Proszę opisać na jakim etapie rozwoju znajduje się Rozwiązanie (do 2000 znaków ze
spacjami)
(np. wdrożenie produkcyjne, opinia rynku, weryfikacja rynku)

11.

Proszę opisać doświadczenie Podmiotu Aplikującego i jego kluczowych pracowników (do
5000 znaków ze spacjami)
(w odniesieniu do aspektów merytorycznych prowadzonej działalności w zakresie rozwijania i
prowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych)

12.

Dotychczasowa walidacja Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami)

(w opisie należy uwzględnić dotychczas przeprowadzone działania oraz ich wyniki)

13.

Model biznesowy Rozwiązania

a)

Konkurencyjność Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami)

b)

Odbiorcy Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami)
Proszę opisać grupę docelową Rozwiązania z uwzględnieniem ich potrzeb

c)

Kluczowe zasoby potrzebne do zaoferowania Rozwiązania (do 2000 znaków ze spacjami)
Proszę wskazać poszczególne zasoby natury materialnej i niematerialnej, np. zasoby
kapitałowe, ludzkie, technologiczne oraz zasoby informatyczne.

d)

Kluczowi partnerzy (do 2000 znaków ze spacjami)
Proszę wskazać podmioty lub rodzaje podmiotów, przedmiot działalności przez nich
prowadzonych wymaganych do wdrożenia Rozwiązania w tym dostawcy i kooperanci.

e)

Kluczowe aktywności (do 2000 znaków ze spacjami)
Proszę opisać działania, które są niezbędne dla wdrożenia Rozwiązania.

f)

Kanały dystrybucji (do 2000 znaków ze spacjami)

Testy
14.

Wnioskowany okres Testu Rozwiązania
(maksymalnie 3 miesiące)

15.

Wnioskowany zakres Testu Rozwiązania
(do 2000 znaków ze spacjami)

16.

Wstępne plany Testu
(do 2000 znaków ze spacjami)
(ze wskazaniem celów oraz parametrów,
jak również kryteriów określających
pozytywne zakończenie testów)

Oświadczenia
Podmiot Aplikujący nie uczestniczył/uczestniczył w innym programie u innego podmiotu
prowadzącego środowisko testowe.

Podmiot Aplikujący nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, a tym
samym: nie zalega z opłacaniem podatków do US, nie zalega opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne do ZUS, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów.
Członkowie Zarządu Podmiotu Aplikującego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego.
Powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu
oraz przesłanych załącznikach przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (która jest administratorem
danych osobowych) w celu oceny formularza aplikacyjnego, przekazania informacji o wyniku
naboru, a także w celu ewentualnego udziału w Programie BIK HUB.
Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Podmiotów Aplikujących

1. W celu organizacji naboru do Programu Piaskownicy, Organizator Piaskownicy będzie
przetwarzać dane osobowe Podmiotu Aplikującego i/lub jego przedstawicieli i pracowników.

2. Kontakt z Organizatorem Piaskownicy jest możliwy poprzez adres e-mail: bikhub@bik.pl
oraz

drogą

pocztową

na

adres:

ul.

Zygmunta

Modzelewskiego

77a

02-679 Warszawa (z dopiskiem: Program Piaskownicy, Biuro Informacji Kredytowej S.A.).

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora Piaskownicy jest możliwy poprzez
adres e-mail: iod@bik.pl oraz drogą pocztową na adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
02-679 Warszawa (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.).

4. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę podmiotów, których dotyczą - wyrażoną
bezpośrednio lub za pośrednictwem Podmiotu Aplikującego oraz w oparciu o uzasadniony
interes prawny Organizatora Piaskownicy. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie
naboru do Programu Piaskownicy przez Organizatora Piaskownicy oraz rozpatrzenie
ewentualnych odwołań lub roszczeń Podmiotu Aplikującego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu.

5. Organizator Piaskownicy przetwarzać będzie następujące dane osobowe:
a. imię,
b. nazwisko,
c. instytucja,
d. wykonywana funkcja,
e. adres e-mail,
f. numer telefonu,
g. informacje dotyczące skazania za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII
- XXXVII Kodeksu karnego.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach
trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów władzy publicznej, dla
których podstawę prawną udostępnienia stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa.

7. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone podmiotom, przy pomocy których
Organizator Piaskownicy przeprowadza nabór, w szczególności:

a. ___
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru
danego Podmiotu Aplikującego w Programie Piaskownicy, trwania Programu Piaskownicy oraz
rozpatrzenia ewentualnych odwołań lub roszczeń Podmiotu Aplikującego, z zastrzeżeniem

przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji u Organizatora
Piaskownicy.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są
przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich
wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na
zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora Piaskownicy,

d. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
e. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadły wszystkie
podstawy prawne przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia
sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

f. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o
zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

g. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu
wskazanemu

podmiotowi

w

powszechnie

używanym,

możliwym

do

odczytu

komputerowego formacie.

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane lub przekazywane poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Podmiotów Testujących

1. W celu organizacji naboru do Programu Piaskownicy, Organizator Piaskownicy będzie
przetwarzać dane osobowe Podmiotu Testującego, Klientów Podmiotów Testujących, ich
przedstawicieli i pracowników.

2. Kontakt z Organizator Piaskownicy jest możliwy poprzez adres e-mail: bikhub@bik.pl oraz
drogą

pocztową

na

adres

ul.

Zygmunta

Modzelewskiego

77a

02-679 Warszawa (z dopiskiem: Program Piaskownicy, Biuro Informacji Kredytowej S.A.)..

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora Piaskownicy jest możliwy poprzez
adres e-mail: iod@bik.pl oraz drogą pocztową na adres ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
02-679 Warszawa (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.).

4. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o umowę na udział w Programie Piaskownicy
oraz w oparciu o uzasadniony interes prawny Organizatora Piaskownicy. Celem przetwarzania
danych jest przeprowadzenie naboru do Programu Piaskownicy przez Organizatora Piaskownicy
oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań lub roszczeń Podmiotu Aplikującego. Ponadto, dane
osobowe mogą być przetwarzane w celu optymalizacji Programu Piaskownicy, Piaskownicy lub
wewnętrznych procesów Organizatora Piaskownicy. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu.

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy o udział w Programie Piaskownicy
6. Organizator Piaskownicy przetwarzać będzie następujące dane osobowe:
a. imię,
b. nazwisko,
c. instytucja,
d. wykonywana funkcja,
e. adres e-mail,
f. numer telefonu,
g. inne dane pozyskane w ramach Testu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach
trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów władzy publicznej, dla
których podstawę prawną udostępnienia stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa.

8. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone podmiotom, przy pomocy których
Organizator Piaskownicy przeprowadza nabór, w szczególności:

a. ___
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Testu
danego Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy, trwania Programu Piaskownicy oraz
rozpatrzenia ewentualnych odwołań lub roszczeń Podmiotu Testującego, z zastrzeżeniem
przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji u Organizatora
Piaskownicy.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są
przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora Piaskownicy,

c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadły wszystkie
podstawy prawne przetwarzania tych danych (np. wobec zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o
zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu
wskazanemu

podmiotowi

w

powszechnie

używanym,

możliwym

do

odczytu

komputerowego formacie.

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane lub przekazywane poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
dalej jako “Oświadczenie” złożone w dniu złożenia Wniosku przez Podmiot Aplikujący, złożone
Biuru Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego
77 A, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110015, o kapitale zakładowym w
wysokości 15.550.000 zł w całości opłaconym posiadającą NIP 9511778633, reprezentowanemu przez:
Agnieszkę Szopa-Maziukiewicz - Dyrektora Zarządzającego Obszarem IT
zwaną dalej: „BIK”
przez

………………………………….
reprezentowaną przez:

1. ……………………………...
2. ……………………………...
zwaną dalej: „Strona Otrzymująca”
łącznie zwane dalej „Stronami”
Z uwagi na rodzaj oraz zakres współpracy między Stronami, BIK uważa za niezbędne utrzymanie w
tajemnicy wszelkich informacji, które Strona Otrzymująca nabędzie, uzyska lub otrzyma w związku z
udziałem w Piaskownicy BIK.

:

1.

Na potrzeby niniejszego oświadczenia Strony wprowadzają następujące definicje:
„Cel” - oznacza wszelkie rozmowy, negocjacje, działania pomiędzy Stronami, dotyczące lub
związane z udziałem Strony Otrzymującej w Piaskownicy BIK.
(b) „Informacje Poufne” - oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności BIK, w
szczególności informacje technologiczne, rozwiązania systemów informatycznych, ujawnione dla
realizacji Celu Stronie Otrzymującej na piśmie lub ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek
innych środków przez BIK lub przez osobę trzecią będącą wykonawcą, działającą w imieniu BIK,
lub osobie trzeciej będącej wykonawcą, działającej w imieniu Strony Otrzymującej lub w inny
sposób uzyskanej przez Stronę Otrzymująca od BIK, zarówno przed jak i po dacie niniejszego
Oświadczenia, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
(a)

i.

które są publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego
Oświadczenia przez Stronę Otrzymującą; lub

ii.

w stosunku do których Strona Otrzymująca może wykazać, że (a) były w jej posiadaniu lub
były jej znane poprzez ich wykorzystywanie lub zapis w aktach albo komputerach lub na
innych nośnikach przed uzyskaniem od BIK i nie zostało uprzednio uzyskane przez Stronę
Otrzymującą od BIK z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru albo (b) zostały uzyskane
przez Stronę Otrzymującą zgodnie z obowiązującym prawem w jakimkolwiek czasie
niezależnie od informacji ujawnionych przez BIK; lub

iii.

które Strona Otrzymująca uzyskała lub otrzymała ze źródła innego niż od BIK bez
naruszenia przez Stronę Otrzymującą ani przez to źródło żadnego zobowiązania do
zachowania poufności lub w zakresie niewykorzystania wobec BIK; lub

iv.

które zostaną dostarczone osobie trzeciej przez BIK bez ograniczeń w zakresie ujawniania
lub wykorzystania; lub

v.

które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą (a) po uprzednim uzyskaniu zgody BIK
lub (b) bez takiej zgody, po okresie pięciu lat od dnia zakończenia realizacji Celu.

2.

Przechowywanie Informacji poufnych

Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne w tajemnicy i w stosunku do nich podejmie takie
same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Stronę
Otrzymującą w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych, i w stosunku do których Strona
Otrzymująca gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu
ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu. Z zastrzeżeniem artykułu 3(c), Strona Otrzymująca
zapewni, że ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych pracowników lub
członków władz Strony Otrzymującej, którzy mogą potrzebować tej informacji dla realizacji Celu.
Kopie lub reprodukcje nie będą wykonywane, chyba że w zakresie zasadnie niezbędnym dla
realizacji Celu a wszelkie wykonane kopie będą własnością BIK. Wszelkie Informacje Poufne oraz
ich kopie zostaną zwrócone BIK w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego żądania od BIK.

3.

Ograniczenia i gwarancja

(a) Strona Otrzymująca (i) nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie
trzeciej (z zastrzeżeniem punktu (c) poniżej), (ii) wykorzystywała będzie te Informacje Poufne
wyłącznie dla realizacji Celu, oraz (iii) nie wykorzysta tych Informacji Poufnych komercyjnie ani
żadnej ich części bez uprzedniej pisemnej zgody BIK. Nie ograniczając powyższego, Strona
Otrzymująca upoważniona będzie do ujawnienia każdej Informacji Poufnej BIK zgodnie z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zawiadomi o tym BIK co

najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.
(b) Strona Otrzymująca jest świadoma, że BIK nie gwarantuje, że Informacje Poufne będą miały
zastosowanie lub będą odpowiednie dla realizacji Celu albo jakiegokolwiek innego celu w zakresie
innym niż określonym odrębnymi postanowieniami.
(c) Żadnych postanowień niniejszego Oświadczenia nie stosuje się do informacji, które Strona musi
udostępnić opinii publicznej zgodnie z prawem mającym zastosowanie do spółek publicznych.

4.

Ograniczenie

Strona Otrzymująca jest świadoma, że:

(a) Wszelkie prawa do Informacji Poufnych są zastrzeżone przez BIK, a żadne prawa ani zobowiązania
poza zapisanymi w niniejszym Oświadczeniu nie zostają przyznane ani nie wynikają z postanowień
niniejszego Oświadczenia. W szczególności nie przyznaje się w niniejszym Oświadczeniu, ani
bezpośrednio ani pośrednio, żadnej licencji w związku z wynalazkiem, odkryciem, patentem,
prawem autorskim czy innym prawem własności przemysłowej posiadanym, dokonanym,
otrzymanym lub podlegającym licencji, obecnie lub w przyszłości jednej ze Stron.
(b) Żadne z postanowień niniejszego Oświadczenia nie ustanawia zobowiązania Strony Otrzymującej
lub BIK do zawarcia jakichkolwiek stosunków gospodarczych ani nie uniemożliwia, nie narusza i
nie ogranicza żadnej ze Stron dalszego prowadzenia swojej działalności gdzie indziej, chyba że
stanowiłoby to naruszenie warunków niniejszego Oświadczenia.

5. Kara umowna
(a) Niniejsze Oświadczenie obowiązuje od daty złożenia Wniosku przez Stronę Otrzymującą.
(b) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego
Oświadczenia, Strona Otrzymująca zapłaci BIK karę umowną w wysokości 50 000,00 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) złotych polskich, w terminie 14 dni od wystawienia wezwania do zapłaty, co
nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na
podstawie właściwych przepisów prawa.
6.

Zwrot i zniszczenie Informacji Poufnych

W przypadku zakończenia współpracy Strona Otrzymująca, na pisemne żądanie BIK, w zależności
od dyspozycji BIK, zobowiązana jest do zwrotu lub zniszczenia, w sposób ustalony z BIK,
udostępnionych nośników Informacji Poufnych, dokumentów zawierających Informacje Poufne i
ich kopii. Dokonanie zwrotu lub zniszczenia Informacji Poufnych zostanie potwierdzone
pisemnym oświadczeniem Strony Otrzymującej lub protokołem zniszczenia. Strona Otrzymująca
ma prawo do zatrzymania kopii Informacji Poufnych w przypadkach, gdy:
jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub
podmioty świadczące na rzecz Strony Otrzymującej usługi doradztwa finansowego, ekonomicznego,
podatkowego lub prawnego, uprawnione są do zatrzymania Informacji Poufnych lub ich opracowań w
zakresie wynikającym z wykonanych na rzecz Strony Otrzymującej usług doradczych, lub
kopie Informacji Poufnych zostały zapisane jako kopia zapasowa w systemie informatycznym Strony
Otrzymującej i nie ma możliwości ich usunięcia lub podlegały zapisowi ze względu na stosowane
procedury bezpieczeństwa lub są niezbędne do dokonania rozliczeń pomiędzy Stronami,
przy czym zachowane na podstawie wyżej wymienionych postanowień kopie Informacji Poufnych

pozostaną w tajemnicy i będą chronione, zgodnie z warunkami niniejszego Oświadczenia.

7.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Do niniejszego Oświadczenia zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego. Strony zgadzają się
dołożyć najlepszych starań aby wspólnie w drodze rozmów pomiędzy nimi i/lub ich reprezentantami
rozwiązywać jakiekolwiek spory wynikające z niniejszego Oświadczenia. Jeśli, niezależnie od ich
najlepszych starań, Strony nie rozwiążą sporu w ciągu 90 od zawiadomienia przez jedną ze Stron drugiej
Strony o zaistniałym sporze, wówczas Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby BIK.

Strona Otrzymująca:

__________________

Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej
S.A.
Karta oceny Testu

Pełna
nazwa
Testującego

Podmiotu

Data przekazania danych do
integracji
Data zakończenia integracji
Data rozpoczęcia testów

1. Cel Testu
Cel(e) Testu

2. Podejście testowe
Plan testów
wskaźniki

i

kluczowe

(zakres Testu)
Okres Testu
Opis Rozwiązania

Ostateczny czas trwania
testów (w przypadku ich
przedłużenia wskazanie
powodu przedłużenia)

3. Wyniki Testu
Najważniejsze fakty
Proszę podać najistotniejsze pozytywne i negatywne wyniki tego Testu
·
·

4. Streszczenie
Kluczowy wskaźnik ustalony Czy zrealizowany?
dla testów

Opis sposobu realizacji

Opinie Klientów Podmiotów Testujących lub BIK
Należy opisać skutki korzystania z Rozwiązania wobec klientów podczas Testu. W przypadku

wystąpienia jakiejkolwiek szkody, należy opisać zakres szkody i sposób jej usunięcia.

Istniejące ryzyka, błędy oraz problemy

Podjęte działania eliminujące

Harmonogram Testu

Raport okresowy

Raport końcowy

5. Ocena współpracy z Podmiotem Testującym

Raport końcowy z Testu
Streszczenie
Należy przedstawić zwięzły opis przeprowadzonych testów i ich wyniku.
[………………….]
1. Tło
Jakie były przesłanki przeprowadzenia testów? Co test miał na celu?
[………………….]
2. Opis rozwiązania

Należy przedstawić charakterystykę testowanego Rozwiązania? Czym różni się Rozwiązanie od
istniejących rozwiązań rynkowych?
[………………….]
3. Metodologia
3.1 Uczestnicy testów
Należy opisać grupę uczestników testów, w tym liczbę uczestników oraz sposób pozyskania
uczestników do testów.
[………………….]
3.2 Proces realizacji testów
Należy opisać sposób realizacji testów, w tym opis rozwiązania wraz ze wskazaniem środowiska które
było wykorzystywane na potrzeby testów.
[………………….]
4. Wyniki testów
Należy opisać najważniejsze zdarzenia jakie miały miejsce podczas realizacji testów, zarówno te
pozytywne, jak i negatywne. Czy wyniki były statystycznie istotne? Jak wyniki testów mają się do
początkowej hipotezy? Czy coś zostało zrealizowane odmiennie niż uzgodniono przed testem? Czy
usługi były wystawiane na zewnątrz? Jaka była informacja zwrotna od odbiorców końcowych? Należy
wskazać przyczynę zmiany.
[………………….]
5. Wnioski
Należy wskazać czy wyniki przeprowadzonych testów są zgodne z założeniami. Należy również
wskazać jakie zostały wyciągnięte wnioski z przeprowadzonych testów i jakie działania podjął
Podmiot Testujący w wyniku ich przeprowadzenia. Czy w wyniku testów zmianie uległ przyjęty model
planowanej działalności. Czy Testujący ma uwagi lub propozycje odnośnie ukształtowania finalnej
usługi: zawartości, technologii lub biznesu?
[………………….]

