
 

 

 

 

 

Regulamin Testowania Aplikacji BIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Testowania Aplikacji 
BIK (dalej także jako „Regulamin”).  

2. Organizatorem Programu Testowania Aplikacji BIK jest Biuro Informacji Kredytowej Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000110015 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.550.000 
zł, opłaconym w całości i NIP: 951-17-78-633 (dalej także jako „Organizator”). 

3. Organizator, w ramach Programu Testowania Aplikacji BIK, udostępnia za pośrednictwem 
Aplikacji BIK swoje produkty oraz usługi, na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Celem Programu Testowania Aplikacji BIK jest przeprowadzenie weryfikacji poprawności 
funkcjonowania Aplikacji BIK oraz zebranie opinii dotyczących Aplikacji BIK. 

5. Każdy Uczestnik, który wyrazi zgodę na udział w Programie Testowania Aplikacji BIK, jest 
zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu. 

6. W ramach Programu Testowania Aplikacji BIK Organizator udostępnia Uczestnikowi w Aplikacji 
BIK rzeczywiste dane na jego temat. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia: 

a. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu i aplikacji BIK dla 
uczestników programu testowania aplikacji BIK 

b. Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla uczestników programu 
testowania aplikacji mobilnej BIK – umowa ramowa 

c. Cennik produktów i usług dla konsumentów w aplikacji mobilnej Biura Informacji 
Kredytowej S.A. „Mój BIK” 

d. Cennik produktów i usług dla firm w aplikacji mobilnej Biura Informacji Kredytowej S.A. 
„Mój BIK” 

§ 2 Definicje 

Zwrotom i wyrażeniom użytym w Regulaminie nadaje się następujące brzmienie: 

1) Aplikacja BIK -  aplikacja mobilna dostępna dla Uczestników Programu w ramach Programu 
Testowania Aplikacji BIK; 

2) BIK – Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

3) BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

4) Grupa BIK – BIK oraz BIG; 

5) Pracownik – osoba zatrudniona w spółce Grupy BIK na podstawie stosunku pracy; 

6) Program Testowania Aplikacji BIK – program działający na zasadach określonych w 
Regulaminie, umożliwiający testowanie produktów i usług Grupy BIK za pośrednictwem 
Aplikacji BIK; 
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7) Uczestnik Programu – Pracownik, Współpracownik spółek Grupy BIK lub inne osoby, 
spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie; 

8) Współpracownik – osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej lub firmę świadczącą 
usługi outsourcingu, wyłącznie w celu wykonania pracy na rzecz spółek Grupy BIK, a także 
osoba współpracująca ze spółkami Grupy BIK na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. 

§ 3 Termin i miejsce Programu Testowania Aplikacji BIK 

1. Program Testowania Aplikacji BIK trwa od 10.11.2020 r. do 10.12.2020 r. 

2. Organizator może wcześniej zakończyć lub wydłużyć Program Testowania Aplikacji BIK, o czym 
poinformuje Uczestników poprzez wiadomość email z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Program Testowania Aplikacji BIK organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 Zasady uczestnictwa w Programie Testowania Aplikacji BIK 

1. W Programie Testowania Aplikacji BIK mogą wziąć udział wyłącznie osoby, którym Organizator 
przesłał zaproszenie.  

2. Udział w Programie Testowania Aplikacji BIK jest dobrowolny. 

3. Uczestnik, biorąc udział w Programie Testowania Aplikacji BIK, akceptuje postanowienia 
Regulaminu podczas rejestracji w Aplikacji BIK. 

4. W ramach Programu Testowania Aplikacji BIK Organizator zastrzega możliwość usunięcia 
konta BIK Uczestnika Programu w związku z badaniem poprawności funkcjonowania Aplikacji 
BIK. Usunięcie konta w Aplikacji BIK wiąże się z utratą dostępu do usług i produktów 
dostępnych w ramach tego konta. Usunięcie to odbywa się za zgodą Uczestnika. 

5. W przypadku opisanym w ust. 4 powyżej Uczestnik Programu zrzeka się roszczeń związanych 
z usunięciem konta BIK oraz brakiem dostępności usług i produktów oferowanych przez BIK w 
ramach konta BIK. 

6. Po zakończeniu Programu Testowania Aplikacji BIK Uczestnik traci dostęp do produktów i usług 
udostępnionych w ramach tego Programu. 

§ 5 Obowiązki Uczestnika Programu 

1. Uczestnik Programu zobowiązuje się do skorzystania z Aplikacji BIK według przesłanego mu 
scenariusza oraz wypełnienia przesłanej ankiety. Uczestnik Programu może przesyłać swoje 
uwagi dotyczące Aplikacji BIK na adres aplikacja@bik.pl lub kontaktując się telefonicznie z 
Centrum Obsługi Klienta COK pod numerem telefonu 223484444. 

2. Uczestnik Programu zobowiązuje się do bieżącego zgłaszania wszystkich sytuacji błędnego lub 
nieprawidłowego działania Aplikacji BIK w trakcie jej testowania. Zgłoszenia można dokonać 
przy pomocy aplikacja@bik.pl. 

3. W przypadku chęci skorzystania przez Uczestnika Programu z produktów lub usług oferowanych w 
ramach testów Aplikacji BIK, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów tych produktów lub usług we 
własnym zakresie według cen wskazanych w odpowiednim dokumencie. Organizator nie zwraca 
kosztów zakupu produktów lub usług zakupionych w ramach Programu Testowania Aplikacji BIK. 
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4. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 
związanych z Aplikacją BIK i nieujawnianie ich osobom trzecim.  

§ 6 Zmiany Regulaminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu 
Testowania Aplikacji BIK. 

2. Organizator poinformuje Uczestników Programu o zmianie Regulaminu, za pośrednictwem 
wiadomości kierowanej na ich adres mailowy, nie później niż 14 dni kalendarzowych przed 
wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik Programu nie akceptuje zmiany Regulaminu, może odstąpić od 
Programu Testowania Aplikacji BIK w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia doręczenia mu 
informacji o zmianie Regulaminu, odpowiadając na otrzymaną wiadomość e-mail, dotyczącą 
zmiany Regulaminu. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są zgodnie z postanowieniami 
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), (dalej także jako: „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO 
jest Biuro Informacji Kredytowej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A. 

3. W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 
e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., 
02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A). Z Inspektorem Ochrony Danych można 
się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe Uczestnika Programu w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres e-mail, 
informacje przekazane w ramach ankiet związanych z Programem Testowania Aplikacji BIK, 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym celu BIK 
polegającym na przeprowadzaniu działań testowych oraz analizy przekazanych opinii o 
produktach. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4 będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od końca roku 
kalendarzowego, w którym wygasł udział w Programie Testowania Aplikacji BIK, chyba że 
zajdzie potrzeba przetwarzania tych danych w celu dochodzenia przez BIK roszczeń lub praw 
BIK oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami – nie dłużej niż przez okres przedawnienia 
roszczeń. 

6. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie BIK m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, 
firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z BIK 
i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK. 
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7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie 
Testowania Aplikacji BIK. 

1. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Uczestnikowi Programu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych osobowych związanego z uczestnictwem w Programie 
Testowania Aplikacji BIK, jednak uwzględnienie sprzeciwu przez BIK jest równoznaczne z 
brakiem możliwości dalszego brania w nim udziału. 

§ 8 Reklamacje 

1. Uczestnik Programu może składać reklamacje związane z Programem Testowania Aplikacji BIK: 

1) pisemnie na adres: Biuro Informacji Kredytowej, ul. Modzelewskiego 77A, 02-679 
Warszawa; lub 

2) mailowo na adres kontakt@bik.pl. 

2. BIK rozpatruje reklamacje niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30–dniowym, BIK wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże 
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany 
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. 

4. Odpowiedzi na reklamacje BIK udziela w formie papierowej lub za pośrednictwem wiadomości 
przesyłanej na służbowy adres e-mail Uczestnika Programu. 

5. Błędne działanie Aplikacji BIK, jak też związana z tym błędna zawartość udostępnych w Aplikacji 
BIK produktów nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Uczestnika Programu. 
Udostępnione Uczestnikowi Programu produkty i funkcjonalności są przeznaczone wyłącznie w 
celach związanych z uczestnictwem w Programie Testowania Aplikacji BIK.  
 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego. 

2. Treść Regulaminu, na czas obowiązywania Programu Testowania Aplikacji  BIK, będzie 
udostępniona pod adresem: https://www.bik.pl/moj-bik. 

3. Regulamin zostanie umieszczony w formacie PDF, co umożliwi jego pobranie, przechowywanie 
i odtwarzanie w normalnym toku wykonywanych czynności. 

4. Wszelkie pytania, wnioski i zgłoszenia związane z uczestnictwem w Programie Testowania 
Aplikacji BIK, należy kierować na adres aplikacja@bik.pl. 

5. Uczestnik Programu otrzyma od Organizatora po zakończeniu Programu Testowania Aplikacji BIK kod 
rabatowy umożliwiający bezpłatne aktywowanie Pakietu na Portalu BIK na okres 12 miesięcy. 


