ZARZĄDZENIE NR 48/2020
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w testach w środowisku Piaskownicy
Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr 103/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego
upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru
Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw oraz art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Jacek Jastrzębski
/–podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Załącznik do zarządzenia nr 48/2020
Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia
25 listopada 2020 r.

Regulamin udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego

1.
2.

3.
4.

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, eksploatacji
i udostępniania środowiska testowego Piaskownicy Wirtualnej.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Urzędzie Komisji – rozumie się przez to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
2) Administratorze – rozumie się przez to Urząd Komisji;
3) Danych Testowych – rozumie się przez to dane wejściowe opracowane na potrzeby
prowadzonych testów, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów
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 (dalej: „RODO”) oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich;
4) OSINT (ang. open source intelligence) – rozumie się przez to analizę polegającą
na weryfikacji informacji na podstawie danych pochodzących z ogólnie dostępnych
źródeł;
5) Piaskownicy Wirtualnej – rozumie się przez to rozwiązanie teleinformatyczne
zapewnione przez Administratora, służące do przeprowadzenia testów oprogramowania
Uczestnika;
6) Portalu – rozumie się przez to stronę internetową zapewniającą dostęp Uczestnika
do Piaskownicy Wirtualnej;
7) Programie IH – rozumie się przez to program realizowany zgodnie z Regulaminem
Programu Innovation Hub w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego;
8) Programie – rozumie się przez to program udziału Uczestnika w testach
z wykorzystaniem środowiska Piaskownicy Wirtualnej, na zasadach określonych
w Regulaminie;
9) Uczestniku – rozumie się przez to podmiot spełniający kryteria udziału w testach
w środowisku Piaskownicy Wirtualnej zgodnie z Regulaminem;
10) Testerze – rozumie się przez to osobę fizyczną, upoważnioną przez Uczestnika,
uzyskującą uprawnienie do prowadzenia testów oprogramowania Uczestnika
w środowisku Piaskownicy Wirtualnej;
11) ustawie o nadzorze – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, z późn. zm.).
Administratorem teleinformatycznego środowiska Piaskownicy Wirtualnej jest Urząd
Komisji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20.
Celem funkcjonowania Piaskownicy Wirtualnej jest wsparcie rozwoju innowacyjności
rynku finansowego.
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5. Program skierowany jest do:
1) podmiotów wykonujących działalność na podstawie przepisów, o których mowa w art.
1 ust. 2 ustawy o nadzorze;
2) podmiotów zamierzających wykonywać działalność na podstawie przepisów, o których
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze w zakresie produktów i usług, które mogą mieć
na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego;
3) podmiotów świadczących lub zamierzających świadczyć usługi w zakresie technologii
regulacyjno-nadzorczych (RegTech, SupTech) dla podmiotów działających
na podstawie przepisów wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze lub dla Urzędu
Komisji.
6. Kwalifikacja do Programu następuje na wniosek o udział w testach w środowisku
Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego złożony na formularzu
określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Udział Uczestnika w Programie jest dobrowolny, bezpłatny i nie zobowiązuje
do późniejszego złożenia wniosku licencyjnego.

§2
Warunki uczestnictwa w Programie
1. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do Programu jest:
1) uzyskanie kwalifikacji z Programu IH;
2) złożenie w terminie 12 miesięcy od uzyskania kwalifikacji z Programu IH wniosku,
o którym mowa w § 1 ust. 6;
3) potwierdzenie przez Administratora zgodności oprogramowania mającego podlegać
testom w środowisku Piaskownicy Wirtualnej z technologią wykorzystaną
w środowisku Piaskownicy Wirtualnej, postanowieniami Regulaminu oraz przepisami
powszechnie obowiązującego prawa;
4) złożenie przez Uczestnika wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2, oświadczenia o:
a) zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu,
b) posiadanym prawie do korzystania z oprogramowania i Danych Testowych
wprowadzanych do środowiska Piaskownicy Wirtualnej, również w zakresie
obejmującym możliwość testowania na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie,
c) udzieleniu bezpłatnej zgody na przechowywanie, na dedykowanej w tym celu
infrastrukturze IT Administratora, oprogramowania i Danych Testowych
dostarczonych przez Uczestnika w celu umożliwienia przeprowadzenia testów
zgodnie z Regulaminem,
- którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
5) uzyskanie akceptacji wniosku przez Administratora po dokonaniu jego
merytorycznej oceny. Administrator przy kwalifikacji do Programu, poza
przesłankami określonymi w ust. 3-5, może wziąć pod uwagę dostępność
środowiska Piaskownicy Wirtualnej na moment złożenia wniosku oraz uprzedni
udział wnioskodawcy w Programie.
2. W celu zgłoszenia się do udziału w testach w Piaskownicy Wirtualnej należy wypełnić
wniosek, którego formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Administrator przy ocenie wniosku, celem zakwalifikowania podmiotu do Programu, może
wziąć pod uwagę dostępne informacje dotyczące w szczególności:
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1) reputacji i dotychczasowej działalności wnioskodawcy oraz osób uprawnionych
do reprezentacji wnioskodawcy lub wchodzących w skład organów uprawnionych
do reprezentacji wnioskodawcy, pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji;
2) innowacyjności rozwiązania i potencjalnego zapotrzebowania na takie rozwiązanie;
3) funkcjonowania na rynku podobnych rozwiązań;
4) okoliczności mogących mieć negatywny wpływ na efektywność sprawowanego przez
Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru;
5) stopnia przygotowania projektu do ewentualnego wdrożenia po testach.
4. Podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego nie mogą
uczestniczyć w Programie.
5. Administrator przy ocenie wniosku, celem zakwalifikowania wnioskodawcy do Programu,
bierze pod uwagę czy wnioskodawca daje rękojmię zachowania najwyższych standardów
w związku z wykorzystaniem środowiska testowego Piaskownicy Wirtualnej. W tym celu
Administrator może przeprowadzić szczegółową analizę OSINT.
6. Informacje pozyskane podczas analizy OSINT będą przetwarzane przez Administratora
wyłącznie w celu weryfikacji czy wnioskodawca spełnia kryteria udziału w testach
z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej zgodnie z niniejszym Regulaminem i zostaną
usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji.
7. W przypadku stwierdzenia braków lub okoliczności wymagających wyjaśnienia, Urząd
Komisji może wystąpić do wnioskodawcy o usunięcie braków we wniosku, uzupełnienie
określonych informacji lub udzielenie odpowiedzi na pytania w wyznaczonym przez Urząd
Komisji terminie.
8. Niespełnienie warunków uczestnictwa w Programie, w tym brak akceptacji wniosku przez
Administratora, skutkuje odmową kwalifikacji do Programu. Zawiadomienie informujące
o braku kwalifikacji do Programu nie wymaga uzasadnienia.
9. W przypadku gdy spełnione zostaną warunki uczestnictwa w Programie, Administrator
zawiadamia Uczestnika o zakwalifikowaniu do Programu. Administrator ustala datę
rozpoczęcia testów w środowisku Piaskownicy Wirtualnej, uwzględniając datę akceptacji
wniosku oraz uzgodnienia przeprowadzone w tym zakresie z Uczestnikiem.
10. W przypadku, gdy rozpoczęcie testów przez Uczestnika w Piaskownicy Wirtualnej opóźnia
się z przyczyn leżących po stronie Uczestnika przez okres dłuższy niż 5 dni
kalendarzowych, Administrator może podjąć decyzję o rozpoczęciu testów przez kolejnego
Uczestnika Programu. W takiej sytuacji Uczestnik, którego rozpoczęcie testów
w środowisku Piaskownicy Wirtualnej opóźniło się, oczekuje na wyznaczenie przez
Administratora kolejnego terminu rozpoczęcia testów.
11. W przypadku stwierdzenia w toku realizacji Programu okoliczności wskazujących,
że dalszy udział Uczestnika w Programie nie jest w interesie publicznym, w tym w sytuacji
gdy:
1) Uczestnik nie współpracuje z Administratorem;
2) Uczestnik nie rozpoczyna testów w wyznaczonej dacie;
3) Administrator poweźmie informację o zaistnieniu przesłanki negatywnej
uzasadniającej odmowę udziału Uczestnika w Programie;
4) Uczestnik dopuszcza się naruszenia Regulaminu;
- Urząd Komisji może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udziału Uczestnika
w Programie.
12. W przypadkach określonych w ust. 11 Administrator zawiadamia Uczestnika
o wcześniejszym zakończeniu udziału Uczestnika w Programie. Zawiadomienie
informujące o wcześniejszym zakończeniu udziału Uczestnika w Programie nie wymaga
uzasadnienia. W zawiadomieniu wskazuje się datę odebrania dostępu do Piaskownicy
Wirtualnej.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

§3
Przebieg Programu
Dostęp Uczestnika do Piaskownicy Wirtualnej nadawany jest na czas określony nie dłuższy
niż 90 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 4 ust. 6.
Na podstawie uzasadnionego wniosku Uczestnika dostęp do Piaskownicy Wirtualnej może
być jednorazowo przedłużony na okres nie dłuższy, niż 30 dni kalendarzowych.
Uczestnik uprawniony jest do zainstalowania w środowisku Piaskownicy Wirtualnej
testowanego przez siebie oprogramowania oraz wprowadzenia Danych Testowych.
Uczestnik przez czas udziału w Programie uprawniony jest do prowadzenia testów
funkcjonalnych zainstalowanego przez siebie oprogramowania w ramach funkcjonalności
i technologii dostępnych w Piaskownicy Wirtualnej.
Uczestnik w ramach prowadzonych testów nie może:
1) prowadzić testów bezpieczeństwa;
2) prowadzić testów wydajnościowych;
3) prowadzić testów penetracyjnych;
4) prowadzić testów ciągłości działania;
5) wykonywać czynności naruszających poufność danych innych Uczestników Programu
lub utrudniających im udział w Programie;
6) wykonywać działań zagrażających bezpieczeństwu danych lub infrastruktury IT
Administratora.
Uczestnikowi zabrania się wprowadzania w środowisko Piaskownicy Wirtualnej:
1) oprogramowania będącego oprogramowaniem szkodliwym lub mogącym zagrozić
bezpieczeństwu infrastruktury IT Administratora lub innych uczestników Programu;
2) oprogramowania lub danych, do których Uczestnik nie posiada stosownych uprawnień
(np. licencji, pozwoleń);
3) danych, których nie może wykorzystywać do udziału w Programie;
4) oprogramowania niezwiązanego z udziałem w Programie;
5) oprogramowania i danych niezgodnych z Regulaminem.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność, łącznie z ewentualną odpowiedzialnością
regresową wobec Administratora, za zgodność z prawem oprogramowania i danych
wprowadzonych do środowiska Piaskownicy Wirtualnej. Stwierdzenie przez
Administratora naruszenia któregokolwiek z postanowień ust. 5 i 6 skutkuje
poinformowaniem Uczestnika o tym fakcie wraz z wezwaniem do niezwłocznego
przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem. W szczególnych przypadkach, w tym
stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa danych lub infrastruktury IT Administratora,
Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania dostępów oraz
wykluczenia Uczestnika z Programu, na zasadach określonych w § 2 ust. 11-12
Regulaminu.
Niewykonanie niezwłocznie przez Uczestnika czynności przywracających stan zgodny
z Regulaminem może skutkować decyzją Administratora o odebraniu poszczególnym
Testerom naruszającym zasady Regulaminu dostępów do Piaskownicy Wirtualnej lub
wykluczeniu Uczestnika z Programu i wcześniejszym zakończeniem testów, stosownie
do zasad określonych w § 2 ust. 11-12 Regulaminu oraz podjęciem niezbędnych działań
ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT Administratora,
polegających, w zależności od charakteru wykrytego zagrożenia, m.in. na:
1) odseparowaniu Piaskownicy Wirtualnej od infrastruktury IT Administratora lub/i sieci
publicznej;
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2) niezwłocznym usunięciu oprogramowania i danych wprowadzonych przez Uczestnika,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Regulaminu;
3) zastosowaniem innych narzędzi i oprogramowania IT pozwalających na diagnozowanie
stanu środowiska Piaskownicy Wirtualnej i usuwających z niego wszelkie
oprogramowanie naruszające zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
9. Oprogramowanie i Dane Testowe wprowadzane przez Uczestników do środowiska
Piaskownicy Wirtualnej są poufne i nie będą udostępniane pozostałym Uczestnikom
Programu ani upubliczniane przez podmiot inny niż posiadający do nich tytuł prawny.
10. Administrator, ze względów bezpieczeństwa, zastrzega sobie prawo do stałego
monitorowania środowiska Piaskownicy Wirtualnej, w tym logowań i działań Testerów
podejmowanych w ramach Piaskownicy Wirtualnej, w celu wykrycia potencjalnych
naruszeń Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.
4.

5.

§4
Przerwy serwisowe
Administrator wyznacza terminy przerw serwisowych, podczas których środowisko
Piaskownicy Wirtualnej będzie czasowo niedostępne dla Uczestników.
Informacja o terminach przerw serwisowych przekazywana jest Uczestnikom z co najmniej
dobowym wyprzedzeniem.
Przerwy serwisowe będą wyznaczane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, nie częściej
niż raz w miesiącu i będą trwać nie dłużej niż 8 godzin.
Przerwy serwisowe, zgodne z ust. 3, nie stanowią przesłanki żądania przedłużenia terminu
testów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
W sytuacji wystąpienia awarii środowiska Piaskownicy Wirtualnej prowadzącej do jej
niedostępności lub istotnego obniżenia parametrów jakości i wydajności jej pracy,
Administrator może zorganizować dodatkową przerwę serwisową w celu podjęcia
niezbędnych prac naprawczych. Uczestnikom, którzy swoim działaniem bezpośrednio
przyczynili się do wystąpienia awarii, nie przysługuje uprawnienie do wnioskowania
o przedłużenie czasu testów zgodnie z § 3 ust. 2.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za brak dostępu
do środowiska testowego Piaskownicy Wirtualnej wobec Uczestnika. W uzasadnionych
przypadkach Administrator może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu testowania o czas,
w którym środowisko testowe nie było dostępne dla Uczestnika z przyczyn leżących
po stronie Administratora. Czas ten nie może być jednak dłuższy niż wskazany w § 3 ust. 2.
§5
Komunikacja
Administrator zapewnia kanał komunikacji za pośrednictwem Portalu oraz za jego pomocą
świadczy Uczestnikom wsparcie techniczne i merytoryczne dotyczące udziału w Programie
oraz środowiska Piaskownicy Wirtualnej.
Dane kontaktowe Administratora udostępniane są na Portalu.
Administrator kontaktuje się z Uczestnikami wyłącznie za pośrednictwem kanałów
komunikacji wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 6.
Informacje o wszelkich awariach lub zaobserwowanych nieprawidłowościach w działaniu
środowiska Piaskownicy Wirtualnej należy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi
za pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa w § 5 ust. 2.
Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania oprogramowania
Uczestnika lub Danych Testowych wprowadzonych do środowiska Piaskownicy Wirtualnej
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przez Uczestnika nie są obsługiwane przez Administratora. W takim wypadku Uczestnik
sam odpowiada za analizę, naprawę lub zapewnienie ewentualnego obejścia dla
zidentyfikowanych błędów oprogramowania.

1.
2.
3.
4.
5.

§6
Dane osobowe
Piaskownica Wirtualna jest środowiskiem testowym dedykowanym wyłącznie
do przetwarzania Danych Testowych.
Uczestnik zobowiązuje się do niewprowadzania do środowiska Piaskownicy Wirtualnej
danych osobowych w rozumieniu RODO lub innych danych prawnie chronionych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane prawnie chronione, które zostały
wprowadzone przez Uczestnika Programu do środowiska testowego Piaskownicy
Wirtualnej.
Każdy Uczestnik oraz Tester zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych w związku z udziałem w Programie.
Osoba upoważniona składająca wniosek o udział w testach w środowisku Piaskownicy
Wirtualnej stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu zobowiązana jest do przekazania
osobom, których dane podaje jako osoby do kontaktu, Testerom, przedstawicielom
Uczestnika i wszystkim innym osobom, których dane mogą być przekazywane przez
Uczestnika do Urzędu Komisji w związku z realizacją Programu informacji o treści
zawartej w załączniku nr 3.

§7
Zakończenie Testów
1. Testy kończą się wraz z upływem terminu określonego zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust.
6. Uczestnik może zakończyć testy również przed upływem powyższych terminów,
informując o tym Administratora.
2. Administrator po zakończeniu testów uprawniony jest do usunięcia z Piaskownicy
Wirtualnej wszelkiego wprowadzonego przez Uczestnika oprogramowania i Danych
Testowych oraz poinformowania Uczestnika o tym fakcie.
3. W zakresie postępowania z dokumentacją dotyczącą udziału Uczestnika w Programie
zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy
kancelaryjne obowiązujące u Administratora oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, z późn.
zm.).
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy jest
to uzasadnione dla prawidłowego funkcjonowania Piaskownicy Wirtualnej z uwagi na:
1) planowane lub wdrożone zmiany w otoczeniu prawnym;
2) zmiany w infrastrukturze teleinformatycznej Administratora;
3) wymogi zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Administratora;
4) zmiany stosowanej technologii;
5) zmiany organizacyjne Administratora.
3. Informację o uchyleniu Regulaminu lub zmianie Regulaminu Administrator publikuje
na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
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4. Do Uczestnika znajduje zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu,
w którym złożył on prawidłowo uzupełniony wniosek, chyba że zarządzenie zmieniające
Regulamin stanowi inaczej.
5. Administrator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu w brzmieniu ich
obowiązującym.
6. Udział w Programie nie zwalnia Uczestnika od stosowania prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności w zakresie uzyskania odpowiednich zgód
administracyjnych wymaganych do świadczenia usług finansowych.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem
Uczestnika oraz osób, którymi posługuje się Uczestnik, w programie testów w środowisku
Piaskownicy Wirtualnej, w tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania
i szkody wyrządzone przez innych Uczestników lub ich personel, w szczególności
Testerów, jak również wynikające z działań podejmowanych przez podmioty świadczące
na rzecz Administratora usługi wsparcia i utrzymania Piaskownicy Wirtualnej.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób
trzecich wynikające z działań Uczestnika lub jego personelu, w tym wynikające
z naruszenia praw do testowanego oprogramowania oraz Danych Testowych. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora odpowiedzialność
w powyższym zakresie spoczywa na Uczestniku, który powinien podjąć działania mające
na celu zwolnienie Administratora z roszczeń i odpowiedzialności.
9. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Komisji Nadzoru
Finansowego.
10. Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania logotypów Administratora oraz
Programu w materiałach informacyjnych i promocyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody
Administratora pod rygorem nieważności.
11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o udziale w Programie przez
Administratora.
12. Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2020 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w testach
w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego

Wniosek o udział w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego
I. Dane podmiotu zgłaszającego wniosek
Nazwa podmiotu
Imię i nazwisko osób uprawnionych
do reprezentacji podmiotu
Adres siedziby podmiotu
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Adres strony internetowej

II. Przedmiot testów
Syntetyczny opis rozwiązania wraz ze wskazaniem wynikających z niego usprawnień w działaniu dotychczasowych procesów
lub/i produktów

Określenie zastosowanej technologii, w szczególności opis zastosowanego oprogramowania wraz ze wskazaniem czy Uczestnik
ma prawo do jego wykorzystywania do celów komercyjnych na terenie Polski

Etap realizacji projektu
(np. koncepcja, pilotaż, itp.)

Określenie grupy docelowych
odbiorców
(np. przedsiębiorcy, klienci indywidualni)

Data uzyskania pozytywnej
rekomendacji z Programu IH
kwalifikującej do udziału w testach
na środowisku Piaskownicy
Wirtualnej

Planowana data
wdrożenia
produkcyjnego

III. Dane do kontaktu
Dane osoby/osób do kontaktu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Adres e-mail

Nr telefonu

Adres e-mail

IV. Dane testerów
Dane osoby/osób do kontaktu

Imię i nazwisko

Stanowisko

………………………………………
(Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału
w testach w środowisku Piaskownicy
Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego

OŚWIADCZENIA
Działając w imieniu ……………………………. niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałem się i akceptuję treści Regulaminu udziału w testach w środowisku
Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
2) …………… posiada prawo do korzystania z oprogramowania i Danych
Testowych wprowadzanych do środowiska Piaskownicy Wirtualnej, również
w zakresie obejmującym możliwość testowania na zasadach opisanych
w Regulaminie udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego;
3) ……………… udziela Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego bezpłatnej
zgody na przechowywanie, na dedykowanej w tym celu infrastrukturze IT,
oprogramowania i Danych Testowych dostarczonych przez ……………..
w celu umożliwienia przeprowadzenia testów zgodnie z Regulaminem udziału
w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego.

………………………………………
(Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
wnioskodawcy)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w testach
w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego

Klauzula informacyjna dla osoby składającej Wniosek o udział w testach w środowisku
Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, osób wskazanych do kontaktu,
Testerów, przedstawicieli Uczestnika i innych, których dane mogą być przekazywane UKNF
w związku z Programem
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”)
z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 20. Z UKNF można się kontaktować
pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
2. Administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny
UKNF.
3. UKNF będzie przetwarzać pozyskane dane w celach opisanych w pkt 4 poniżej – do czasu
upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa określonych w pkt 4.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
• art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej
na zasadach opisanych w Regulaminie oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem
umowy w związku z dążeniem do zakwalifikowania do Programu.
• w stosunku do osób dedykowanych do kontaktu oraz Testerów art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
tj. prawnie uzasadniony interes UKNF polegający na konieczności przetwarzania
danych osobowych osób reprezentujących podmioty biorące udział w Programie,
w tym osoby dedykowane do kontaktu i jego realizacji, na zasadach wskazanych
w Regulaminie dla celów związanych z umożliwieniem jego realizacji,
• art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na UKNF, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)
w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji,
• art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w związku
z prowadzoną analizą OSINT danych zawartych we wniosku, celem ustalenia czy
podmiot składający wniosek spełnia kryteria udziału w testach z wykorzystaniem
Piaskownicy Wirtualnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
• art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na
konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, zostały one
przekazane przez osobę upoważnioną składającą Wniosek o udział w testach na środowisku
Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazała osoby
kontaktowe w celu realizacji Programu. Dane osobowe, które zostały przekazane UKNF to:
imię i nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
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6. Dane mogły zostać pozyskane także z innych departamentów UKNF, publicznie dostępnych
źródeł oraz z listy ostrzeżeń publicznych celem weryfikacji czy podmiot starający się
o zakwalifikowanie do Programu daje rękojmię zachowania najwyższych standardów
etycznych oraz celem weryfikacji reputacji. W tym celu dane w szczególności mogą obejmować
informacje upublicznione, w tym dane dotyczące istniejących powiązań pomiędzy podmiotami.
7. W przypadku pozyskania danych bezpośrednio od osób, których one dotyczą, podanie danych
jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość udziału w Programie i złożenia Wniosku
o udział w testach na środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi
na rzecz UKNF, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej
korespondencji.
9. UKNF nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym.
10. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
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