Regulamin korzystania z Usług
1. Wstęp
1.1 Niniejszy Regulamin korzystania z Usług (“Regulamin”) określa zasady regulujące:
a) sposób wykorzystania witryny internetowej przeznaczonej do świadczenia usługi o nazwie
“Monitor Postępowania Egzekucyjnego”, wszystkich jej podstron, oraz wszystkich usług
dostępnych w tej witrynie internetowej (“Usługi”); oraz
b) przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie treści (“Treść”) przez użytkownika;
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem
oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.
1.2 Za “Użytkownika” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się podmioty upoważnione
i uprawnione zgodnie z przepisami prawa (strony postępowania egzekucyjnego i ich pełnomocnicy,
sądy, osoby upoważnione w sądach powszechnych) do dostępu do informacji znajdujących się w
oprogramowaniu zainstalowanym w kancelariach komorników sądowych, którzy prowadzą sprawy
egzekucyjne z udziałem tych podmiotów, którymi mogą być:
a) klient Usługi:
b) osoba spełniająca warunki określone w niniejszej klauzuli 1.2;
c) osoba działającą zgodnie z przepisami prawa w imieniu podmiotu wskazanego pod literą a) i b)
niniejszej klauzuli, pod warunkiem uzyskania zgody Komornika sądowego na dostęp do informacji
zebranych w oprogramowaniu zainstalowanym w kancelarii Komornika sądowego.
Za Użytkownika rozumie się także osobę, która wypełniła formularz „Wyszukaj i wyślij” dostępny
na stronie www.mpe.currenda.pl/wyszukaj. Za “Administratora” w rozumieniu niniejszego
Regulaminu uznaje się Currenda Sp. z o.o. z siedzibą

w Sopocie (81-853) przy Al. Niepodległości

703A.
1.3 Korzystając z Usług Użytkownik akceptuje zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
1.4 Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz
zaakceptowania warunków określonych w niniejszym Regulaminie korzystania z Usług.
1.5 Do korzystania z Usług dopuszczone są osoby, które ukończyły 18. rok życia. Korzystając z
Usług lub akceptując warunki niniejszego Regulaminu użytkownik oświadcza, że ukończył 18. rok
życia.
1.6 Monitor Postępowania Egzekucyjnego ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i
uprawnionym zgodnie z przepisami prawa (strony postępowania egzekucyjnego i ich pełnomocnicy,
sądy, osoby upoważnione w sądach powszechnych) dostępu do informacji znajdujących się w
oprogramowaniu zainstalowanym w kancelariach komorników sądowych, którzy prowadzą sprawy
egzekucyjne z udziałem tych podmiotów.

1.7 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Portalu MPE, Programie – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem
mpe.currenda.pl umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dostęp do Usługi
b) Treść lub Treści – rozumie się przez to informacje umieszczane w Portalu MPE przez
użytkowników.
c) Loginie – rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą użytkownika Portalu MPE.
d) Haśle – rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie użytkownikowi Portalu MPE,
wymagany w procesie uwierzytelnienia.
e) Sprawie – rozumie się przez to zestaw dokumentów, czynności i informacji o sprawie
egzekucyjnej (postępowaniu egzekucyjnym) udostępnianych użytkownikowi Portalu MPE przy
użyciu konta.
f) Weryfikacji użytkownika – rozumie się przez to proces przeprowadzany przez Komornika
sądowego polegający na weryfikacji danych (w szczególności numeru PESEL / REGON / NIP / KRS),
z danymi zawartymi w dokumentach / rejestrach identyfikacyjnych osób fizycznych, prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a wprowadzonymi przez osobę
podczas wypełniania „Wniosku
o rejestrację” w celu założenia konta.
g) Aktywacji konta – rozumie się przez to czynności wykonywane przez Komornika sądowego.
Aktywacja następuje po pomyślnie zakończonej weryfikacji użytkownika. Dopiero po zakończeniu
czynności aktywacji użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za niedokonanie Aktywacji konta przez Komornika sądowego, a przez to za
brak możliwości korzystania z Usług i Portalu MPE.
h) Konto – rozumie się przez to dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem
którego, po Aktywacji Konta użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o Sprawach. Każdy z
użytkowników posiada jedno konto obejmujące wszystkie sprawy, w których jest on podmiotem
uprawnionym. Zakres dostępnych danych opisany został w pkt. 2 niniejszego Regulaminu
i) Konto administratora firmy – rozumie się przez to konto umożliwiające konfigurację Programu
w obrębie danej firmy wraz z możliwością zarządzania innymi kontami firmy. Zakres dostępnych
danych opisany został w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
j) Konto pracownika firmy – rozumie się konto stworzone przez administratora firmy dla osoby
posiadającej stosowne pełnomocnictwa, które zostaną potwierdzone przez komornika sądowego,
z możliwością generowania zestawień danych i komunikacją z kancelariami komorniczymi. Zakres
dostępnych danych opisany został w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
k) Konto koordynatora firmy – rozumie się konto stworzone przez administratora firmy dla osoby
posiadającej stosowne pełnomocnictwa, które zostaną potwierdzone przez komornika sądowego
z możliwością przeglądania danych, generowania zestawień danych oraz komunikacją z kancelariami
komorniczymi. Zakres dostępnych danych opisany został w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
m) Konto pełnomocnika strony postępowania – rozumie się przez to konto osoby fizycznej

posiadające stosowne pełnomocnictwa, które zostaną potwierdzone przez komornika sądowego z
możliwością przeglądania danych, generowania zestawień danych oraz komunikacją z kancelariami
komorniczymi. Zakres dostępnych danych opisany został w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
n) Konto strony postępowania – rozumie się konto osoby fizycznej biorącej udział w procesie
postępowania egzekucyjnego pozwalające na dostęp z możliwością przeglądania danych oraz
komunikacją z kancelariami komorniczymi. Zakres dostępnych danych opisany został w pkt. 2
niniejszego Regulaminu.
o) Konto sędziego – rozumie się konto osoby fizycznej pełniącej nadzór nad postepowaniem
egzekucyjnym.
p) Konto Usług Sieciowych WebApi – rozumie się przez to konto stworzone przez
administratora udostępnione użytkownikowi w celu korzystania z Usług Sieciowych WebApi.
r) Cennik – spis opłat za Usługi dostępne za pośrednictwem Portalu MPE stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu
2.

Ogólne zasady korzystania z Usługi
2.1 Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne.
2.2 Podstawowy zakres dostępnych danych i funkcjonalności jest bezpłatny.
2.3 Korzystanie z funkcjonalności płatnych wymaga podpisania umowy z Administratorem i
uiszczenia opłaty zgodnej z wybraną przez Użytkownika opcją.
2.4 Administrator ustala zakres danych dostępnych z wykorzystaniem konta bezpłatnego oraz
zakres funkcjonalności płatnych.
2.5 Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna działająca w imieniu własnym, bądź
jako reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub pełnomocnik lub przedstawiciel
ustawowy, posiadająca aktywne konto, oraz której Komornik sądowy prowadzący postępowanie
egzekucyjne przydzielił stosowne uprawnienia.
2.6 Każdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich
działań.
2.7 Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptacja
klauzuli zachowania bezpieczeństwa informacji.
2.8 Usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób, który powoduje lub może powodować
uszkodzenie Usługi lub zakłócenie jej dostępności.
2.9 Usługi nie mogą być wykorzystywane:
a) w jakikolwiek sposób niezgodny z obowiązującym prawem, obowiązkami wynikającymi z
podpisanych przez użytkownika umów, nielegalnie lub szkodliwie i/lub;
b) w jakikolwiek sposób niezgodny z zapisami Regulaminu i/lub;
c) w powiązaniu z jakąkolwiek niezgodną z obowiązujący prawem, nielegalną lub szkodliwą

działalnością albo oprogramowaniem;
2.10 Klient oświadcza, że cała Treść jest i będzie zgodna z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
2.11 Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania
swojego konta innym osobom.
2.12 Użytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont.
2.13 W każdym przypadku zmiany danych osobowych i/lub danych firmy, wymaganych do
rejestracji użytkownika w Portalu MPE, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym
administratora oraz komorników sądowych, którzy udzielili dostępu do informacji o
prowadzonych sprawach egzekucyjnych w celu aktualizacji tych danych.
2.14 Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z Portalu MPE. W celu usunięcia
swojego konta użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie administratora na
adres siedziby Currenda Sp. z o.o.
2.15 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika i/lub
administratora firmy i/lub pracownika firmy i/lub koordynatora firmy i/lub pełnomocnika firmy.
2.16 Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik:
a) naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub
b) odwołał zgody, o których mowa w pkt. 2.7
2.17 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu MPE.
2.18 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą
z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie.
3. Treści niedozwolone
3.1 Treści nie mogą być niezgodne z prawem, nie mogą naruszać prawa jakiejkolwiek osoby, a ich
umieszczenie w Programie nie może dawać podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań prawnych
przeciwko jakiejkolwiek innej osobie. Powyższy zapis nie dotyczy działań podejmowanych zgodnie
z celem dla którego ten Program działa.
3.2 Treść oraz użycie Treści wprowadzonych lub autoryzowanych przez użytkownika w żadnym
przypadku nie mogą:
a) być zniesławiające dla jakiejkolwiek osoby, grupy osób, organizacji, itp. , złośliwe, fałszywe lub
naruszać zasad moralnych;
b) być obsceniczne lub nieprzyzwoite;
c) naruszać w jakikolwiek sposób praw autorskich, prawa do bazy danych, znaku towarowego,
prawa do wzoru lub innych praw własności intelektualnej;
d) naruszać prawa do prywatności, przepisów dotyczących dóbr osobistych, prawa
do firmy lub przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
e) stanowić błędnej porady lub zawierać lekceważących oświadczeń;
f) nawoływać do popełnienia przestępstwa, nakłaniać do popełnienia przestępstwa lub promować

działalności przestępczej;
g) obrażać jakiegokolwiek organu publicznego, w tym wymiaru sprawiedliwości lub naruszać
jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub administracyjnego, itp.;
h) zawierać treści głoszących nienawiść rasową, wyznaniową, płciową, itp. lub być przejawem
jakiejkolwiek dyskryminacji;
i) być bluźnierstwem;
j) naruszać tajemnic prawnie chronionych;
k) naruszać jakiegokolwiek zobowiązania umownego;
l) naruszać jakiegokolwiek przepisu prawa.
3.3 Użytkownik zapewnia, że Treści nie są i nigdy nie były przedmiotem jakiegokolwiek
postępowania sądowego lub innego. Nie dotyczy to zagadnień, które są przedmiotem działania
Usługi.
4. Materiały graficzne
4.1 Treści nie mogą naruszać godności oraz żadnych innych praw osób, które mają dostęp do
Usługi, lub które mogą w jakikolwiek sposób uzyskać dostęp do Treści.
4.2 Treści nie mogą zawierać żadnej przemocy.
4.3 Treści nie mogą zawierać treści pornograficznych.
5. Prawdziwość Treści
5.1 Treści nie mogą być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
5.2 Stwierdzenia faktów zawarte w Treści i odnoszące się do osób (fizycznych lub prawnych,
jednostek organizacyjnych) muszą być prawdziwe oraz uzasadnione.
6. Etykieta
6.1 Treść musi być odpowiednia i zgodna z ogólnie przyjętymi normami etykiety i zachowania w
Internecie.
6.2 Treść nie może być obraźliwa oraz nie może zawierać oznak molestowania, gróźb, nienawiści,
dyskryminacji, itp.
6.3 Usługi nie mogą być wykorzystywane w celu przekazywania wrogich komunikatów, lub być
nastawione na obrażanie, wliczając w to komunikaty skierowane bezpośrednio do osoby lub grupy
osób.
6.4 Usługi przeznaczone są jedynie do realizacji celów określonych w Regulaminie.
6.5 Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, że Treści nie powielają innych treści dostępnych
za pośrednictwem Usługi.
7. Informacje handlowe i spam
7.1 Usługa nie może być wykorzystywana do celów związanych z marketingiem, reklamą,

promocją, sprzedażą oraz dostawą żadnego produktu, usługi lub składania komercyjnej oferty.
Niniejsze ograniczenie nie dotyczy dostawcy.
7.2 Treść nie może być spamem ani zawierać spamu.
7.3 Użytkownicy nie mogą wysyłać żadnego spamu lub informacji marketingowych do żadnej
osoby, której adres poczty elektronicznej zostanie pozyskany przez użytkownika korzystającego z
Usługi.
7.4 Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Usług w celu promocji lub obsługi jakiegokolwiek
“łańcuszka wiadomości”, piramid finansowych, itp.
8. Hazard
8.1 Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Usług w celach hazardowych, organizowania gier i
zakładów lub dowolnych innych czynności powiązanych z hazardem.
9. Data mining
9.1 Użytkownicy korzystający z kont bezpłatnych nie mogą z wykorzystaniem Usług
przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych procesów zbierania danych,
eksploracji danych, ekstrakcji danych lub zbiorów.
10. Odnośniki
10.1 Użytkownicy nie mogą umieszczać odnośników (linków) do zasobów oraz zamieszczać
materiałów, których wykorzystanie może prowadzić do działania Usługi niezgodnie z Regulaminem
lub które mogą zakłócać jej działanie.
11. Oprogramowanie szkodliwe
11.1 Użytkownicy nie mogą zawierać w Treści lub rozpowszechniać za pomocą usługi
jakichkolwiek wirusów, robaków, programów szpiegowskich, koni trojańskich lub jakiegokolwiek
innego złośliwego lub nielegalnego oprogramowania, programów, procedur lub technologii.
12. Rejestracja konta
12.1 Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na
stronie mpe.currenda.pl lub przez panel administratora firmy.
12.2 Rejestracja Konta Użytkownika nie jest równoznaczna z udzieleniem dostępu do danych o
sprawach egzekucyjnych.
12.3 Do zakończenia procesu rejestracji Konta Użytkownika i jego Aktywacji wymagane jest
potwierdzenie konta przez komornika sądowego.
13. Dane osobowe
13.1 Podczas rejestracji Użytkownik udziela administratorowi danych osobowych zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o. i przez komorników sądowych, do

których użytkownik skieruje wniosek o udostępnienie informacji w celu:
a) dostępu do informacji o sprawach egzekucyjnych, które prowadzone są przez komorników
sądowych udzielających dostępu do informacji w ramach Usługi;
b) zapewnienia jednolitego systemu obsługi konta w Portalu MPE.
13.3 Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Currenda Sp. z o.o. w jej siedzibie
oraz przez komorników sądowych w ich kancelariach komorników sądowych, do których
użytkownik skierował wniosek o udostępnienie informacji.
13.4 Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o., który
dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i
niniejszym Regulaminem.
13.5 Dane osobowe oraz informacje podane przy rejestracji Konta wykorzystywane będą przez
administratora danych osobowych w celu przekazania do Komornika sądowego celem weryfikacji
tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do Programu, identyfikacji użytkowników systemu,
Aktywacji Konta oraz do zapewnienia prawidłowej obsługi użytkownika.
13.6 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych, podanych przez niego danych osobowych
w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy
serwisu.
13.7 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, telefoniczną, w tym poprzez
widomości sms, informacji handlowych, marketingowych o nowych funkcjonalnościach Portalu
MPE oraz o innych rozwiązaniach, usługach, produktach, towarach Administratora wraz z
możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w
niniejszym Regulaminie. W razie, gdy Użytkownik, zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu
zostanie obciążony płatnością na rzecz Administratora, Użytkownik wyraża także zgodę na
możliwość wystawienia i dostarczenia przez Administratora faktury w drodze elektronicznej.
13.8 Administrator danych osobowych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i
organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
13.9 Administrator danych osobowych zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich
utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz zmianą lub zniszczeniem.
13.10 Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika
oraz treści korespondencji Użytkownika uprawnionym na podstawie przepisów prawa
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek
udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.11 Dane osobowe zawarte w Portalu MPE podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).
13.12 Usunięcie lub zablokowanie Konta przez Administratora nie oznacza fizycznego usunięcia
wszystkich danych dotyczących Użytkownika. Administrator dopełni wszystkich czynności w celu
usunięcia danych, które nie powodują usunięcia innych danych i nie zakłócą prawidłowego
funkcjonowania Portalu MPE. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora
nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora informacji, że skończył się
okres przechowywania przez Komornika sądowego akt wszystkich postępowań egzekucyjnych w
związku, z którymi Konto zostało założone.
14. Postanowienia końcowe
14.1 Regulamin Programu i jego zmiany są dostępne pod adresem strony internetowej
www.mpe.currenda.pl
14.2 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu
Portalu MPE w każdym czasie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Zmiana ta jest skuteczna wobec Użytkownika pod warunkiem, ze zmiany postanowień regulaminu
zostaną zamieszczone na stronie, o której mowa wyżej pod punktem 14.1., a informacja o
dokonaniu zmiany zostanie dostarczona Użytkownikowi poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na przypisany do Konta adres email, a Użytkownik nie wypowie Umowy / Regulamin
w terminie 30 dni od dnia wysłania wiadomości.

Załącznik 1

Załącznik nr 1 (Cennik)

Wariant
Cykliczność
opłaty
Jednostka
rozliczeniowa
Cena usługi
Opis

A. Opłata za dostęp do kancelarii

B.

Opłata za dostęp

komornika

informacji o sprawie

Opłata miesięczna za dostęp do Spraw
prowadzonych w kancelarii komornika
sądowego, która udzieliła dostępu do
przynajmniej jednej Sprawy
Dostęp do informacji o Sprawach
w
jednej
kancelarii
Komornika sądowego

Opłata jednorazowa należna za
udzielenie dostępu do jednej Sprawy
przez komornika sądowego

100 zł / jedną kancelarię komornika

5 zł / dostęp do informacji o jednej

sądowego / miesiąc

Sprawie

Strona / pełnomocnik uzyskuje dostęp do
informacji o Sprawach prowadzonych
we wskazanej kancelarii, wszczętych na
podstawie złożonych przez niego
wniosków.

Strona / pełnomocnik uzyskuje dostęp
do informacji o jednej Sprawie,
wszczętej na podstawie złożonego
przez niego wniosku.

Dostęp do informacji o jednej
Sprawie, w jednej kancelarii Komornika
sądowego

Uwagi:
•

Strona lub pełnomocnik, jeżeli wykorzystuje Monitor Postępowania Egzekucyjnego dla
dostępu do nie więcej niż dziesięciu Spraw wyłącznie przez interfejs przeglądarki WWW,
korzysta z Monitora Postępowania Egzekucyjnego bez opłat.

•

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do wszystkich cen zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi stawkami.

•

Opłaty naliczane są miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego

•

Wysokość opłat za dostęp do MPE nie jest uzależniona od wybranej formy integracji
(interfejs WWW, wymiana plików, usługi sieciowe).

•

Wysokość opłat za dostęp do MPE nie jest uzależniona od zakresu informacji
przekazywanych drogą elektroniczną, ustalonego przez Komornika sądowego.

•

Wierzyciel samodzielnie ponosi koszty dostosowania swoich systemów informatycznych do
współpracy z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego.

do

