
Załącznik do Uchwały Zarządu KGP sp. z o. o. nr 3/2018 z dnia 11.05.2018 r. 

Regulamin korzystania ze stron internetowych 

Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o. o. 

 

W regulaminie przedstawiono warunku warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych 

zarządzanych przez Krajowa Grupę Poręczeniowa Sp. z o. o. (KGP), a w szczególności z portalu 

www.grupaporeczeniowa.pl (dalej zwanych "stronami internetowymi KGP").  

 

1. Postanowienia ogólne  

 

1.1. Strony internetowe KGP zarządzane są przez Krajową Grupę Poręczeniową Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34.  

1.2. Przed skorzystaniem ze stron internetowych KGP, prosimy o dokładne zapoznanie się z 

regulaminem użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych KGP oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu.  

1.3. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na strony internetowe KGP lub ich obszary można 

przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn KGP.  

 

2. Prawa własności  

 

Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne 

prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych KGP (a także organizacja i 

układ tych stron) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do KGP bądź do właścicieli 

licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, 

użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych 

KGP lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od 

KGP.  

 

3. Dozwolone użytkowanie  

 

3.1 Wszystkie dane zawarte na ogólnodostępnych stronach internetowych KGP mają wyłącznie walor 

informacyjny, dają możliwości sprawdzenia przez użytkownika dokumentów i zasad związanych z 

ubieganiem się o poręczenie lub gwarancję w funduszach poręczeniowych. Ze stron 

internetowych KGP można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w 

powyższych, prawnie dozwolonych, celach. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na 

następujące warunki i zastrzeżenia:  

3.1.1 Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych KGP w sposób powodujący 

naruszenie praw własności osób trzecich, w szczególności funduszy poręczeniowych.  

3.1.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych 

skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron internetowych KGP. Dotyczy to 

również zamieszczania plików zawierających wirusy.  

3.1.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt 

dużego obciążenia infrastruktury internetowej KGP.  



3.1.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści 

autorstwa KGP, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu stron internetowych KGP.  

3.1.5 Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji 

zawartych na stronach internetowych KGP. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, 

rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron 

internetowych KGP za pomocą "robotów", innych technik wyszukiwania bądź też innych 

automatycznych mechanizmów.  

3.1.6 Korzystanie z modułów udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych KGP, może 

się wiązać z gromadzeniem danych osobowych, do których maja zastosowanie przepisy pkt. 

3.2. 

 

3.2. Wszystkie dane zawarte w „strefie wewnętrznej” na stronach internetowych KGP, mają 

charakter informacyjny dla poszczególnych, uprawnionych grup użytkowników. Zakres dostępu 

do danych regulują oddzielne umowy lub przepisy wewnętrzne KGP. Ze stron internetowych 

KGP w strefie wewnętrznej, można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w 

powyższych, prawnie i umownie dozwolonych celach. W szczególności, użytkownik w strefie 

wewnętrznej wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia: 

3.2.1.  Użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w pkt. 3.1. 

3.2.2.  KGP jako administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w 

zakresie imienia i nazwiska użytkownika, w celu identyfikacji użytkownika i nadania 

odpowiednich uprawnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia 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 (rozporządzenie RODO). 

3.2.3. KGP nie przekazuje zebranych danych osobowych innym podmiotom. 

3.2.4. Dane osobowe są przechowywane przez KGP w następującej lokalizacjach: KEI.PL 

Dziedzic Pasek Przybyła sp. j. ul. Zakopiańska 9, Kraków. 

3.2.5. Użytkownik ma prawo dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o celach ich zbierania oraz o 

miejscu ich przechowywania. 

3.2.6.  Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody i zapomnienie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO. 

3.2.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 

rozporządzenia RODO. 

3.2.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do użytkowania strefy 

wewnętrznej. Po zakończeniu korzystania z uprawnień lub cofnięciu uprawnień przez 

podmiot uprawniony na podstawie odrębnej umowy lub wewnętrznych przepisów KGP, 

dane osobowe będą usuwane z bazy danych w terminie 3 dni roboczych od takiego 

zdarzenia.   

3.2.9. KGP informuje, że w Krajowej Grupie Poręczeniowej powołany został inspektor ochrony 

danych. Wszelkie wnioski o zmianę danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, 



ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych kieruje się na adres poczty 

elektronicznej do kontaktu z inspektorem ochrony danych: iod@grupaporeczeniowa.pl. 

 

4. Zmiany na stronach internetowych  

 

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego 

powiadomienia, korekt i zmian informacji, usług, produktów i innych treści zamieszczonych na 

stronach internetowych KGP. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili 

zmian w niniejszym regulaminie.  

 

5. Linki do innych stron internetowych  

 

Na stronach internetowych KGP mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron, które nie są 

zarządzane przez KGP. O ile nie stwierdzono inaczej, KGP nie ponosi odpowiedzialności za te strony 

oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych. Niniejsze oświadczenie odnosi 

się do wszystkich podanych przez KGP linków do obcych portali oraz treści zamieszczonych na 

stronach, do których te linki prowadzą.  

 

 


