LEI direct
Warunki korzystania
Wyszukiwanie kodów LEI
Ogólne Warunki korzystania z funkcji wyszukiwania i przeglądania kodów LEI (Legal Entity Identifier, dalej
LEI) w globalnej bazie danych kodów LEI oraz pobierania indywidualnych zestawów danych LEI.
1. Wprowadzenie
GS1 Germany GmbH (w dalszej części "GS1 Germany") umożliwia użytkownikom darmowe wyszukiwanie i
wgląd w kody LEI w globalnej bazie danych kodów LEI poprzez stronę internetową pod adresem
www.lei.direct. (w dalszej części "rejestr LEI"). Istnieje możliwość pobrania globalnej bazy danych LEI oraz
dodatkowych informacji związanych z bazą danych. Dane pochodzą z baz danych zarządzanych przez osoby
trzecie.
2. Zakres
Ogólne Warunki dotyczą wszelkich usług świadczonych przez GS1 Germany na rzecz użytkowników
korzystających z funkcji wyszukiwania i wglądu w kody LEI w globalnej bazie danych kodów LEI, jak również
w związku z pobieraniem poszczególnych zestawów danych LEI.
3. Prawa przysługujące GS1 Germany
GS1 Germany zastrzega sobie prawo do rozbudowy, modyfikacji lub dezaktywacji, w dowolny momencie,
dostępnego online portalu oraz funkcji wyszukiwania i wglądu w kody LEI w globalnej bazie danych kodów
LEI oraz funkcji pobierania poszczególnych zestawów danych LEI.
4. Zobowiązania spoczywające na użytkowniku
4.1 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z informacji dostarczonych przez GS1 Germany za pomocą
rejestru LEI jedynie dla własnych potrzeb.
4.2 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z rejestru LEI jedynie zgodnie z przeznaczeniem i nie wprowadzać
żadnych modyfikacji ani nie usuwać danych z rejestru LEI, w szczególności poprzez obejście systemów
zabezpieczeń i ograniczeń dostępu.
4.3 Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim informacji dostarczonych za
pomocą rejestru LEI bez zgody GS1 Germany.
4.4 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać dostarczonych informacji w sposób niezgodny z prawem.
4.5 W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań przez użytkownika, GS1 Germany przysługiwać będzie
prawo anulowania i/lub uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do rejestru LEI.
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5. Odpowiedzialność
5.1 GS1 Germany nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone użytkownikowi w ramach rejestru
LEI.
5.2 GS1 Germany świadczy usługi związane z rejestrem LEI z zachowaniem najwyższej staranności.
Niemniej jednak, GS1 Germany nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za nieprzerwaną i nieograniczoną
zgodność, poprawność i odpowiedniość publikowanych i przechowywanych informacji i/lub kodów LEI,
ponieważ informacje te są również dostarczane przez osoby trzecie. Powyższe dotyczy również nieprzerwanej
i nieograniczonej zgodności, poprawności i odpowiedniości publikowanych i przechowywanych informacji i/lub
kodów LEI w odniesieniu do odpowiedniej międzynarodowej normy ISO 17422 dotyczącej standardu LEI,
wytycznych Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board) oraz Komitetu Nadzoru Regulacyjnego
LEI (LEI Regulatory Oversight Committee).
5.3 GS1 Germany nie ponosi odpowiedzialności za błędy literowe, w pisowni lub powstałe podczas transmisji.
Niemniej jednak, GS1 Germany zobowiązuje się bezzwłocznie naprawić zidentyfikowane błędy.
5.4 GS1 Germany ponosi względem użytkownika odpowiedzialność jedynie z tytułu zamierzonego i rażącego
zaniedbania. GS1 Germany ponosi odpowiedzialność za mniej poważne zaniedbania jedynie w przypadku
naruszenia istotnego postanowienia umownego koniecznego do właściwego wykonania umowy - przy czym
użytkownik może w normalnym toku rzeczy liczyć na jej wykonanie - jak również z tytułu szkód
zagrażających życiu, ciału czy zdrowiu. GS1 Germany ponosi również odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia z tytułu "Produkthaftungsgesetz" [Przepisy o odpowiedzialności za produkt].
5.5 Odpowiedzialność w przypadkach mniej poważnych zaniedbań ogranicza się do kwoty roszczeń
odszkodowawczych z tytułu typowo przewidywalnych szkód.
5.6 W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych wydarzeń, nad którymi GS1 Germany nie
ma kontroli, ograniczających lub uniemożliwiających działanie rejestru LEI, GS1 Germany podlega zwolnieniu
z obowiązku obsługi rejestru LEI przez okres trwania takich ograniczeń. Zdarzenia siły wyższej określa się
jako pożary, strajki, lock-outy, awarie techniczne (np. awarie sieci, ataki hackerskie, itp.) oraz pozostałe
okoliczności, nad którymi GS1 Germany nie ma kontroli. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za szkody
powstałe w wyniku działania siły wyższej lub podobnych okoliczności.
5.7 Powyższe uregulowania mają również zastosowanie dla przedstawicieli stron.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Obowiązującym prawem jest prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych
o Kontraktach i Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
6.2 Miejsce wykonania i właściwość sądu w przypadku jakichkolwiek sporów określa się jako siedzibę GS1
Germany, pod warunkiem, że partnerem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba
prawna prawa publicznego.
6.3 W przypadku, gdy dowolne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków jest nieważne, nie będzie to
miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim wypadku Ogólne Warunki zostaną zmienione
uzgodnionym na piśmie postanowieniem, które najbliżej i zgodnie z prawem oddaje zamierzony cel
biznesowy. Powyższe dotyczy również ewentualnych luk w postanowieniach.
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Czy masz pytania dotyczące kodu LEI (Legal Entity Identifier)?
Skontaktuj się z nami:
Od poniedziałku do piątku
8.00 – 17.30 (CET)

Aby skontaktować się z działem wsparcia skorzystaj z formularza kontaktowego.
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