UMOWA O DOSTĘP DO NOTOWAŃ TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII S.A.
(UMOWA ABONENCKA TGE) NR ___________________
zawarta w dniu _____________________ w _________________ pomiędzy:
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000018651, posiadającą numer NIP: 6760108427, kapitał zakładowy w wysokości 3.494.747,00 zł (opłacony
w całości), zwaną dalej „NS” lub „Stroną”, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika,
-a_______________________________________________.
(imię i nazwisko/nazwa Klienta)
ID Klienta
Nazwa / Imię i nazwisko Klienta
Numer KRS / numer innego rejestru /
PESEL Klienta

zwaną/zwanym dalej „Klientem” lub „Stroną”.
W związku z zawartą przez Strony umową, której przedmiotem jest świadczenie przez Noble Securities S.A. usług
w zakresie towarów giełdowych oraz instrumentów finansowych notowanych na rynkach Towarowej Giełdy
Energii S.A., zwaną w dalszej treści „Umową świadczenia usług”, Strony zawierają niniejszą umowę o następującej
treści:
§ 1. Przedmiot Umowy abonenckiej TGE
1. Dom Maklerski udostępnia Klientowi, poprzez aplikację internetową, dane zawarte w banku danych Systemu
Dystrybucji Danych Giełdowych w zakresie notowań towarów giełdowych oraz instrumentów finansowych na
rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. („Notowania”), rozpowszechniane przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW").
2. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Notowań, wyłącznie w celach prywatnych, na zasadach
określonych w niniejszej Umowie abonenckiej TGE, bez prawa ich rozpowszechniania, reprodukcji
(kopiowania), transmisji, sprzedaży, dystrybucji, publikacji, nadawania w radiu, telewizji i internecie lub
przekazywania bądź udostępniania w inny sposób osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek
formacie.
3. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Klient ponosi odpowiedzialność
na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Klient wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski do GPW anonimowych informacji
statystycznych dotyczących Notowań:
1) rodzaju i liczby udostępnionych Klientowi danych czasu rzeczywistego,
2) łącznego czasu udostępnienia Klientowi danych z Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych GPW,
3) liczby zgłoszonych przez Klienta zapytań do bazy danych zawierających dane pochodzące z Systemu
Dystrybucji Danych Giełdowych GPW.
5. Klient wyraża również niniejszym zgodę na udostępnianie, w celach kontrolnych GPW przez NS, niniejszej
Umowy.
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§ 2. Opłata za dostęp do danych
1. Opłata za dostęp do Notowań („Opłata") pobierana jest w pierwszym dniu roboczym miesiąca
kalendarzowego, którego dotyczy, z Rachunku pieniężnego Klienta prowadzonego przez NS na podstawie
Umowy
świadczenia
usług
nr:
__________________________
(„Rachunek
pieniężny"),
na co Klient wyraża zgodę.
2. Wysokość Opłaty określa Uchwała Zarządu NS zamieszczana na stronie internetowej NS.
3. Klient zobowiązuje się niniejszym do ponoszenia Opłaty.
4. NS może zmieniać wysokość Opłaty; co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wprowadzenia w życie nowej
wysokości Opłaty, NS zamieszcza na stronie internetowej NS oraz wysyła na adres mailowy Klienta informację
o nowej wysokości Opłaty oraz o dniu wejścia w życie nowej wysokości Opłaty. Jeżeli Klient nie złoży
wypowiedzenia przed dniem wejścia w życie nowej wysokości Opłaty, oznacza to, że Klient wyraził zgodę na
zmianę wysokości Opłaty, która w takim przypadku obowiązuje od dnia jej wejścia w życie.
5. W przypadku braku środków pieniężnych na Rachunku pieniężnym na Opłatę w dniu, o którym mowa w ust. 1,
NS jest uprawniony do nieudostępniania Klientowi Notowania w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
6. NS jest uprawniony do udostępnienia Klientowi Notowań w trakcie miesiąca, w przypadku, gdy Klient wniesie
Opłatę, w trakcie tego miesiąca.
§ 3. Rozwiązanie Umowy abonenckiej TGE
1. Umowa abonencka TGE zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa abonencka TGE ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług.
3. Klient może rozwiązać Umowę abonencką TGE w drodze jej wypowiedzenia, z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. NS może rozwiązać Umowę abonencką TGE w drodze jej wypowiedzenia, z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zakończenia
świadczenia przez NS usług w zakresie udostępniania Klientom Notowań.
5. NS może rozwiązać Umowę abonencką TGE w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Notowań, określonych w Umowie
abonenckiej TGE.
§ 4. Postanowienia końcowe Umowy abonenckiej TGE
1.

2.
3.
4.

5.

Klient oświadcza, że w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Abonenckiej TGE, w tym w celu realizacji
związanych z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa, dobrowolnie przekazał dane osobowe i
wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez NS, będącego administratorem danych osobowych; Klient został
poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania.
Zawarcie niniejszej Umowy abonenckiej TGE następuje z chwilą jej podpisania przez NS oraz przez Klienta.
Niniejszą Umowę abonencką TGE sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla NS
oraz dla Klienta.
W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Umowy abonenckiej TGE, stosuje się przepisy Umowy
świadczenia usług oraz przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy abonenckiej TGE, a także oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu
Umowy abonenckiej TGE, wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej.

____________________________________________________

________________________________________________________

Podpis Klienta

Podpis i pieczęć pracownika Noble Securities S.A.
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