Warunki użytkowania- Wyszukiwanie LEI
Niniejsze warunki korzystania z wyszukiwarki LEI ("Warunki") są wprowadzane pomiędzy GS1 AISBL ("GS1") i
osobą ("Użytkownik"), który wyraża zgodę na to za pomocą rejestru LEI.
1. Wprowadzenie. GS1 umożliwia użytkownikom (w tym użytkownikom) przeprowadzanie bezpłatnych
wyszukiwań i wyszukiwań identyfikatorów podmiotów prawnych ("LEI") w globalnej bazie danych LEI i / lub
w bazie danych LEI.direct (łącznie z "rejestrem LEI"), a także w celu pobierania zestawów danych LEI, za
pośrednictwem portalu internetowego obsługiwanego przez ("Witryna"). Użytkownik rozumie, że dane w
rejestrze LEI pochodzą z zewnętrznych baz danych.
2. Zakres. Każdy dostęp do Strony internetowej, rejestr LEI i dane (w tym pobieranie zestawów danych LEI)
podlega niniejszym Warunkom, w tym wszystkim niniejszym wymienionym warunkom oraz wszelkim
dodatkowym warunkom i zasadom opublikowanym w Witrynie. Dalszy dostęp użytkownika lub korzystanie z
Witryny lub rejestru LEI będzie równoznaczny z akceptacją zmienionych warunków i zasad. Użytkownik
zapewni, że wszelkie informacje przekazane GS1, niezależnie od tego, czy zostały przesłane w trakcie
procesu rejestracji, czy później, są zawsze dokładne, kompletne i aktualne.
3. Prawa GS1. GS1 zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, zmiany lub zamknięcia Witryny internetowej oraz
funkcji wyszukiwania i wyszukiwania LEI w rejestrze LEI oraz pobierania zestawów danych LEI w dowolnym
czasie.
4. Obowiązki użytkownika
4.1 Użytkownik wykorzystuje informacje dostarczone przez GS1 za pośrednictwem rejestru LEI wyłącznie do
własnych wewnętrznych celów biznesowych.
4.2 Użytkownik wykorzystuje rejestr LEI jedynie zgodnie z przeznaczeniem i nie dokonuje żadnych zmian ani
usunięć w rejestrze LEI, w szczególności poprzez obejście systemów bezpieczeństwa i ograniczeń
dostępu.
4.3

Użytkownik nie przekazuje informacji dostarczonych przez Rejestr LEI stronom trzecim bez zgody GS1.

4.4

Użytkownik nie może wykorzystywać dostarczonych informacji w sposób nielegalny lub niezgodny z
prawem.

4.5

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelki dostęp i korzystanie ze Strony internetowej i rejestru
LEI przez swoich pracowników, agentów lub w inny sposób za pośrednictwem konta Użytkownika. Po
rejestracji Użytkownik otrzyma dane do logowania wyłącznie do uprawnionych osób. Użytkownik
zachowa poufność takich danych logowania i niezwłocznie powiadomi GS1 o każdym nieautoryzowanym
użyciu. Dane osobowe danej osoby będą kontrolowane przez GS1 zgodnie z Polityką prywatności.

4.6

W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych zobowiązań, GS1 jest
uprawnione do wyłączenia i / lub uniemożliwienia dostępu Użytkownika do Rejestru LEI.

5. Odpowiedzialność
5.1 GS1 nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane Użytkownikowi w Rejestrze LEI.
5.2

GS1 świadczy swoje usługi związane z rejestrem LEI z uzasadnionymi umiejętnościami i dbałością oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. GS1 nie może jednak ponosić
żadnej odpowiedzialności za przestrzeganie, poprawność i znaczenie publikowanych i przechowywanych
informacji i / lub kodów LEI, ponieważ informacje te są również dostarczane przez strony trzecie. Ma to
również zastosowanie do stałego i nieograniczonego przestrzegania, poprawności i istotności wszelkich
opublikowanych i przechowywanych informacji i / lub kodów LEI w odniesieniu do obowiązującej
międzynarodowej normy LEI ISO 17442, wytycznych Rady Stabilności Finansowej (FSB) i przepisów LEI
Regulatory Komitet Nadzoru (LEI ROC). GS1 nie gwarantuje, że rejestr LEI będzie bezpieczny lub wolny
od błędów lub przerw w działaniu. GS1 może okresowo wprowadzać modyfikacje w rejestrze LEI i / lub
na Witrynie, w tym w zakresie jej projektowania, funkcjonalności i wyglądu lub zaprzestać jego
działania.

5.3 Dane w rejestrze LEI są udostępniane na zasadzie "tak jak jest" i "jak jest dostępne". GS1 nie
gwarantuje ani nie gwarantuje, że dane są dokładne, kompletne i / lub aktualne. Wykorzystanie
danych, rejestr LEI i korzystanie ze strony internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. W
zakresie dozwolonym przez prawo, GS1 nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych,
dorozumianych lub w inny sposób, dotyczących jakichkolwiek kwestii, w tym danych, rejestru LEI i
strony internetowej. Wszelkie takie oświadczenia lub gwarancje będą wyraźnie odrzucone.
5.4

W zakresie dozwolonym przez prawo, GS1 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym
między innymi za szkody rzeczywiste, bezpośrednie, wtórne, pośrednie, przypadkowe lub karne,
niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z naruszenia umowy lub z innego powodu nawet
jeśli zostanie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, które mogą wyniknąć z korzystania
przez Użytkownika z Witryny, rejestru LEI i danych

5.5 W przypadku siły wyższej lub nieprzewidywalnych zdarzeń, których nie można przypisać GS1, które
ograniczają lub uniemożliwiają działanie rejestru LEI, GS1 jest zwolniony z obowiązku prowadzenia
rejestru LEI na czas trwania takiego zdarzenia. Zdarzenia siły wyższej są definiowane jako pożar,
strajki, lokauty, awarie techniczne (takie jak awaria sieci, ataki hakerów itp.) i inne okoliczności,
których nie można przypisać GS1. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania siły
wyższej lub podobnych okoliczności jest wykluczona.
5.6

Powyższe postanowienia mają również zastosowanie na rzecz agentów rejestracyjnych GS1.

6. Postanowienia końcowe
6.1 „Warunki te podlegają prawu belgijskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, bez względu na zasady
kolizji przepisów. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji każdego
sądu znajdującego się w Brukseli w Belgii za wszelkie działania, pozwy lub postępowania wynikające z
lub dotyczące niniejszych Warunków. Niezależnie od tego, Użytkownik zgadza się, że GS1 będzie jednak
mógł ubiegać się o środki ochrony prawnej lub ulgi (lub inne równoważne rodzaje pilnych środków
prawnych) w dowolnej jurysdykcji.
6.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków są nieważne, ważność pozostałych
postanowień pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Warunki zostaną zmienione przez
postanowienie uzgodnione przez GS1 i Użytkownika na piśmie, które najbardziej przypomina
zamierzony cel w prawnie dopuszczalny sposób. Dotyczy to również luk w umowie.
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