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1

Postanowienia ogólne.

1.1

Niniejsze Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy na Rynku
Towarów Giełdowych („Szczegółowe warunki dostępu”) regulują zasady udzielania dostępu do
systemów informatycznych giełdy na Rynku Towarów Giełdowych („RTG”) prowadzonym przez
Towarową Giełdę Energii S.A. („Giełda”, „TGE”) oraz zasady prowadzenia handlu
automatycznego przez Członków Giełdy zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów
Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

1.2

Przez system informatyczny giełdy rozumie się zespół urządzeń i oprogramowania,
w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem którego odbywa
się obrót giełdowy. W ramach systemu wyróżnia się środowisko produkcyjne oraz testowe.

1.3

TGE udziela, zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy
Energii S.A. („Regulamin RTG”), dostępu do systemów informatycznych giełdy jedynie
upoważnionym:
a) pracownikom Giełdy,
b) przedstawicielom Członków Giełdy,
c)

pracownikom Komisji Nadzoru Finansowego,

d) pracownikom Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
1.4

Zarząd może wyrazić zgodę na dostęp do systemów informatycznych giełdy innym osobom niż
określone w pkt. 1.3

1.5

Dostęp do systemów informatycznych giełdy następuje poprzez nadanie uprawnionym osobom
indywidualnego kodu dostępu oraz hasła.

1.6

Niniejszy dokument reguluje zasady dostępu do systemów informatycznych giełdy dla osób,
o których mowa w pkt. 1.3 lit. b) oraz w pkt. 1.4.

1.7

W celu korzystania z systemów informatycznych giełdy niezbędne jest przekazanie Giełdzie
adresów IP/klas adresowych (IPv4) komputerów łączących się z giełdowym systemem
informatycznym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszych
Szczegółowych warunków dostępu. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej przez
osobę upoważnioną do kontaktu z TGE na adres e-mail: bcg@tge.pl . Zarówno adresy IP, jak
i klasy adresowe muszą być publicznymi adresami / klasami, przydzielonymi
i wykorzystywanymi wyłącznie przez danego Członka Giełdy (adresy IP muszą być adresami
statycznymi (stałymi), tj. nie mogą to być adresy przydzielane dynamicznie przez dostawcę
Internetu).

1.8

Naruszenie jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszym dokumencie może stanowić
podstawę do zablokowania przez TGE konta użytkownika lub odebrania udzielonego dostępu(ów) do systemów informatycznych giełdy. TGE zachowuje prawo do podjęcia także innych
działań, przewidzianych dla sytuacji naruszeń przepisów obowiązujących na giełdzie lub
naruszenia porządku giełdowego, zgodnie z regulacjami giełdowymi.

1.9

Czynności podjęte z wykorzystaniem udzielonego dostępu do środowiska produkcyjnego
powodujące obciążenie systemu zagrażające bezpieczeństwu notowań mogą stanowić
podstawę do zablokowania przez TGE konta użytkownika. Niezrealizowane zlecenia złożone
z wykorzystaniem dostępu, który został zablokowany są automatycznie usuwane z systemu,
a podmiot posiadający uprawnienia do danego dostępu jest powiadamiany o podjętych
czynnościach.

1.10 Giełda dokonuje analizy liczby złożonych zleceń na sekundę w systemie informatycznym giełdy
X-Stream Trading, w ramach kont ewidencyjnych Członka Giełdy, łącznie dla wszystkich
aktywnych dostępów do systemu informatycznego giełdy X-Stream Trading oraz łącznie dla
wszystkich rynków, na których Członek Giełdy zawiera transakcje.
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Zasady udzielania dostępu do środowiska
systemów informatycznych giełdy

produkcyjnego

2.1

Dostęp do środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy jest nadawany na
podstawie odpowiedniego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2, Załącznik
nr 4 lub Załącznik nr 5 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu. Dostęp nadawany
jest z uwzględnieniem rynków, do których dopuszczony jest Wnioskodawca.

2.2

Wyróżnia się następujące kategorie dostępu w ramach środowiska produkcyjnego:
a) dla osób fizycznych (Użytkownicy): dostęp typu „Makler Giełdowy”, dostęp typu
„Obserwator” oraz ”Reporting”.
b) dostęp techniczny.

2.2.1

W systemie notującym możliwe są następujące rodzaje uprawnień:
a) typu „Trade Manager”, pozwalające Użytkownikowi na składanie, modyfikowanie
i usuwanie zleceń własnych oraz podgląd, modyfikowanie i usuwanie zleceń innych
maklerów giełdowych Członka Giełdy oraz wgląd do wszystkich raportów,
b) typu „Trader”, pozwalający Użytkownikowi na składanie, modyfikowanie i usuwanie
wyłącznie własnych zleceń oraz wgląd do raportów w zakresie własnych transakcji,
c)

typu „Obserwator” – widok ekranu rynku,

d) typu „Reporting” – wyłącznie w zakresie M7 Trading System, pozwalający na pobranie
raportów zleceń i transakcji Członka Giełdy za maksymalnie 5 ostatnich dni.
2.3

Dostęp typu „Makler Giełdowy” jest nadawany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszych
Szczegółowych warunków dostępu wyłącznie dla osób:
a) upoważnionych przez Członka Giełdy na podstawie „Listy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy w transakcjach giełdowych na Rynku Towarów
Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.”, stanowiącej załącznik do Wniosku
o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,
oraz
b) które odbyły szkolenie na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach szkoleń i
egzaminów organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

2.4

Każdy Członek Giełdy w ramach ponoszonej opłaty rocznej za uczestnictwo na co najmniej
jednym rynku, zgodnie z Regulaminem RTG, może otrzymać dostępy typu „Makler Giełdowy”
dla maksymalnie 5 Użytkowników, przy czym w ramach opłaty jeden Użytkownik może uzyskać
jeden dostęp do każdego z modułów notujących. Dostęp dla każdego następnego Użytkownika
typu „Makler Giełdowy” jest płatny zgodnie z Załącznikiem nr 1. Każda osoba, o której mowa
w pkt. 2.3 powinna posiadać dostęp do systemu notującego typu „Makler Giełdowy”. TGE może
ograniczyć liczbę dostępów przypadających na Członka Giełdy, określoną w niniejszym
punkcie.

2.4.1

Giełda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na udzielenie
dodatkowego dostępu do modułów notujących giełdy dla Użytkownika typu „Makler
Giełdowy”. Każdy dodatkowy dostęp dla tego Użytkownika jest płatny zgodnie z Załącznikiem
nr 1.

2.4.2

Na wniosek Członka Giełdy, który posiada co najmniej jeden dostęp typu „Makler Giełdowy”,
Użytkownikowi może być nadany dostęp typu „Obserwator”, na podstawie wniosku, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu. Dostęp typu
„Obserwator” jest płatny zgodnie z Załącznikiem nr 1. TGE może ograniczyć liczbę dostępów
przypadających na Członka Giełdy, określoną w niniejszym punkcie.

2.4.3

Na wniosek Członka Giełdy, który posiada co najmniej jeden dostęp typu „Makler Giełdowy”,
Członkowi Giełdy może być nadany 1 dostęp typu „Reporting”, na podstawie wniosku, którego
wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu. Członek Giełdy
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zobowiązany jest wskazać maksymalnie 3 osoby, które uprawnione będą do korzystania z
ww. dostępu, spośród:
a) osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności określonych
w § 19 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,
lub
b) osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w transakcjach giełdowych na
Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
2.5

Użytkownicy, którzy na wniosek Członka Giełdy otrzymają dostęp do systemów
informatycznych giełdy, mogą korzystać z aplikacji dostarczonej przez Giełdę do połączenia z
systemem notującym TGE lub z oprogramowania własnego Członka Giełdy.

2.6

Fakt korzystania z oprogramowania własnego Wnioskodawcy musi być zgłoszony do TGE na
formularzu wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1.

2.7

Dostęp techniczny jest nadawany na wniosek zainteresowanego podmiotu na potrzeby
podłączenia oprogramowania, zgodnie z wnioskiem stanowiącym Załącznik nr 4
do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu. Wnioskodawca może ubiegać się o nadanie
nie więcej, niż trzech dostępów technicznych.

2.7.1

Dostęp techniczny oraz dostęp dla Użytkowników korzystających z oprogramowania
własnego jest nadawany:
a) po uprzednim przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności systemów oraz
testów obciążeniowych, z zastrzeżeniem pkt. 2.7.2. i zatwierdzeniu przez TGE
oprogramowania własnego, o którym mowa w pkt. 2.5 pod względem bezpieczeństwa
dla obrotu giełdowego oraz
b) w przypadku Członka Giełdy stosującego handel automatyczny, o którym mowa w pkt. 6
niniejszych
Szczegółowych
warunków
dostępu,
prowadzonego
w
ramach
oprogramowania własnego, o którym mowa w pkt. 2.5., po uprzednim przedstawieniu
TGE Samooceny SIM i/lub Karty samooceny Członka Giełdy w zakresie handlu
automatycznego oraz Karty informacyjnej.

2.7.2

Testy, o których mowa w pkt. 2.7.1 a) nie dotyczą systemu informatycznego giełdy M7
Trading System oraz dostępów poprzez ITCH data feed.

2.7.3

W uzasadnionych przypadkach TGE może odstąpić od przeprowadzania testów, o których
mowa w pkt. 2.7.1 a).

2.8

Po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dostępu do systemów informatycznych giełdy, Giełda
przekazuje login i hasło Użytkownikowi, a w przypadku dostępu technicznego, podmiotowi
wnioskującemu o jego utworzenie.

2.9

Giełda może odmówić dostępu do systemów informatycznych giełdy osobie wskazanej
we wniosku, o której mowa w pkt. 2.2 powyżej, jeżeli uzna, iż przyznanie dostępu tej osobie
może naruszać bezpieczeństwo obrotu lub uzasadniony interes uczestników.

2.10 Giełda może odmówić dostępu lub pozbawić dostępu do wybranych systemów informatycznych
giełdy, w przypadku gdy Członek Giełdy narusza listy sankcyjne, wprowadzone na danym
rynku przez Zarząd Giełdy, w tym jeśli nie dostarczy odpowiednich dokumentów wymaganych
przez Giełdę, w zakresie wymogów dotyczących list sankcyjnych.
2.11 W przypadku, gdy Członek Giełdy działa zarówno na rachunek własny jak i na rachunek innych
podmiotów, dostęp do systemów informatycznych giełdy dla osoby wskazanej przez Członka
Giełdy we wnioskach stanowiących Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5 może
zostać przyznany albo w zakresie reprezentowania tego Członka w działalności na rachunek
własny albo na rachunek innych podmiotów, zgodnie z decyzją Członka Giełdy. Reguła ta
dotyczy wszystkich kategorii dostępów do systemów informatycznych giełdy, określonych w
pkt. 2.2.
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3

Zasady korzystania z dostępów do środowiska produkcyjnego
systemów informatycznych giełdy

3.1

3.1.1

Użytkownik oraz podmiot, który uzyskał dostęp techniczny, loguje się do systemu za pomocą
loginu i hasła przekazanych przez Giełdę.
Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła z zastrzeżeniem pkt. 3.1.4.
oraz 3.1.5. Hasło do systemu musi spełniać następujące wymagania:
a) zawiera co najmniej 8 znaków (max. Liczba znaków może być różna w zależności
od systemu),
b) nie może być takie samo jak login,
c)

zawiera znaki z niżej wymienionych grup (zgodnie z wymaganiami danego systemu
informatycznego giełdy):
o

co najmniej jedną wielką literę,

o

co najmniej jedną małą literę,

o

co najmniej jedną cyfrę,

o

co najmniej jeden symbol,

d) nie może być takie samo jak 10 haseł poprzednio ustanowionych przez danego
Użytkownika.
3.1.2

Nie należy stosować w haśle elementów łatwych do odgadnięcia (ip.. dat urodzin, imion
członków rodzinytp.tp.).

3.1.3

Funkcjonalności systemów informatycznych giełdy lub inne wymogi związane
z bezpieczeństwem systemów giełdy mogą skutkować koniecznością stosowania okresowej
zmiany hasła.

3.1.4

Dostęp do systemów informatycznych giełdy jest przyznawany z zachowaniem poufności a
dane dostępowe (login i hasło) należą wyłącznie do użytkownika, dla którego zostały
stworzone i nie mogą być zapisywane i/lub przekazywane osobom trzecim. Administratorzy
systemów, ani żadne inne osoby nie mogą żądać od użytkownika podania hasła dostępu.

3.1.5

TGE nigdy nie wysyła maili proszących o podanie danych logowania lub przekierowujących
na stronę, wymagającą podania tych danych. W przypadku otrzymania takiego maila, nie
należy na niego odpowiadać, ani podawać danych logowania. Informacje o otrzymaniu
takiego maila należy niezwłocznie przekazać do TGE (e-mail itsec@tge.pl).

3.1.6

Każdorazowo przy logowaniu na konto należy upewnić się, że podczas wpisywania danych
logowania, nie zostaną one ujawnione innej osobie.

3.1.7

W przypadku podejrzenia, albo stwierdzenia utraty lub ujawnienia danych logowania innej
osobie, hasło dostępowe należy niezwłocznie zmienić lub skontaktować się z TGE (tel: 22 341
99 66, e-mail bcg@tge.pl w celu zablokowania konta).

3.1.8

Zabronione jest podejmowanie działań zmierzających do uzyskania nieuprawnionego
dostępu do systemów informatycznych giełdy, czy jakiejkolwiek nieuprawnionej ingerencji
w te systemy oraz naruszania ich integralności.

3.1.9

Użytkownicy powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, publikowane
na stronie WWW TGE i stosować się do podawanych zaleceń. Ich celem jest przekazywanie
użytkownikom
systemów
informatycznych
giełdy
wiedzy
na
temat
zagrożeń
cyberbezpieczeństwa oraz skutecznych sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

3.2

W ramach dostępu do środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy Członek
Giełdy lub podmiot, o którym mowa w pkt. 1.3 posiada dostęp do danych i informacji
giełdowych, które mogą stanowić informację poufną.
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3.2.1

Członek Giełdy nie może udostępniać danych giełdowych, uzyskanych w ramach dostępu
do środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy, na rzecz osób innych niż
osoby upoważnione na zasadach określonych w pkt. 2.1.

3.2.2

Dane giełdowe dostępne za pomocą środowiska produkcyjnego systemów informatycznych
giełdy mogą być wykorzystywane przez Członka Giełdy wyłącznie w zakresie związanym z
jego udziałem w obrocie na giełdzie prowadzonej przez TGE.

3.2.3

Członek Giełdy lub podmiot, o którym mowa w pkt. 1.4 nie może wykorzystywać danych
giełdowych udostępnionych przez Giełdę w celu innym niż własny dozwolony użytek, w tym
w szczególności nie może wykorzystywać danych giełdowych do tworzenia produktów
towarowych lub finansowych, w tym indeksów lub instrumentów pochodnych.

3.2.4

W celu uzyskania prawa do rozpowszechniania danych giełdowych na rzecz osób innych
niż osoby upoważnione zgodnie z pkt. 2.1 lub wykorzystania w celu innym niż określony
w pkt. 3.2.2 i 3.2.3 powyżej, Członek Giełdy lub podmiot, o którym mowa w pkt. 1.4
zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy z Giełdą lub podmiotem przez nią
upoważnionym.

3.2.5

W przypadku braku aktywowania dostępu do systemu informatycznego giełdy przez
Użytkownika w przeciągu 90 dni od daty otrzymania danych dostępowych do systemu (login
i hasło), konto użytkownika jest dezaktywowane, a Wniosek, na podstawie którego dostęp
został utworzony zostaje anulowany.

4

Zasady udzielania dostępu do środowiska testowego systemów
informatycznych giełdy

4.1

Z wyłączeniem testów organizowanych przez Giełdę, dostęp do środowiska testowego
systemów informatycznych giełdy jest nadawany na wniosek podmiotu zainteresowanego
(Wnioskodawca), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych
warunków dostępu.

4.2

Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt. 4.1, Giełda udziela Wnioskodawcy dostępu
do środowiska testowego systemów informatycznych giełdy.

4.3

Giełda może odmówić dostępu do środowiska testowego systemów informatycznych giełdy,
jeżeli uzna, iż przyznanie takiego dostępu może naruszać bezpieczeństwo obrotu lub
uzasadniony interes uczestników.

4.4

Giełda może odmówić dostępu lub pozbawić dostępu do środowiska testowego wybranych
systemów informatycznych giełdy, w przypadku gdy Członek Giełdy narusza listy sankcyjne,
wprowadzone na danym rynku przez Zarząd Giełdy, w tym jeśli nie dostarczy odpowiednich
dokumentów wymaganych przez Giełdę, w zakresie wymogów dotyczących list sankcyjnych.

4.5

Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą loginu i hasła otrzymanych od Giełdy.
W odniesieniu do danych logowania obowiązują wytyczne podane w pkt. 3.1.4 – 3.1.8
(włącznie).

4.6

Wersja i konfiguracja środowiska testowego udostępnianego przez Giełdę może się różnić
od środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy.

4.7

Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać u Członka Giełdy
w związku z dostępem do środowiska testowego.

5
5.1

Zasady rozpatrywania wniosków
Rozpatrzeniu podlegają oryginały poprawnie wypełnionych i podpisanych zgodnie
z reprezentacją wniosków, stanowiących Załącznik nr 2, 3, 4 i 5. Formularz ewidencji adresów
/ klas adresowych IP stanowiący Załącznik nr 6 należy dostarczyć zgodnie z pkt. 1.7.
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5.2

Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych). Giełda
udziela w tym terminie Wnioskodawcy, na adres elektroniczny wskazany we wniosku,
informacji na temat złożonego wniosku.

5.3

W wypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie wskazanym w pkt. 5.2, Giełda
informuje Wnioskodawcę o takim stanie rzeczy i terminie, w którym zostanie przywrócona
możliwość wygenerowania dostępu zgodnie z wnioskiem, jeżeli taki termin jest możliwy
do określenia na tym etapie.

6

Zasady stosowania handlu automatycznego

6.1

Zasady ogólne.

6.1.1

Członek Giełdy, który zamierza składać zlecenia na Giełdzie przy wykorzystaniu handlu
automatycznego powinien wyraźnie określić własne zakresy zadań i odpowiedzialności
jednostek organizacyjnych i osób, które odpowiadają za składanie zleceń, w szczególności
procedury rozwiązywania problemów wykrytych podczas monitorowania handlu
automatycznego.

6.1.2

Członek Giełdy zgłaszając Giełdzie zamiar składania zleceń przy wykorzystaniu handlu
automatycznego, równocześnie wskazuje odpowiednio w Załączniku nr 8 i/lub nr 9 osoby
odpowiedzialne za prowadzenie takiego handlu, które powinny posiadać niezbędne
umiejętności w tym zakresie. Do osób tych Giełda będzie zgłaszała przypadki wystąpienia
zakłóceń w działalności Giełdy spowodowane działaniami lub brakiem wymaganych działań
Członka Giełdy oraz w uzasadnionych przypadkach – będzie kierowała żądanie zastosowania
środków, o których mowa w pkt 6.1.3.

6.1.3

Członek Giełdy, stosujący handel automatyczny, jest obowiązany do ustanowienia środków
umożliwiających natychmiastowe anulowanie swoich niewykonanych zleceń złożonych na
giełdzie.

6.1.4

Członek Giełdy oznacza składane zlecenia:

a)

W systemie X-Stream Trading w polu ‘Decision’ podając login maklera składającego
zlecenie oraz w polu ‘Execution’ podając short-code wykorzystywanego algorytmu

b)

W systemie M7 Trading system w polu ‘Text’ podając short-code wykorzystywanego
algorytmu.

6.2
6.2.1

Dostęp do systemu informatycznego giełdy.
Korzystanie z oprogramowania własnego w celu prowadzenia handlu automatycznego,
rozumianego zgodnie z definicjami określonymi w Regulaminie obrotu Rynku Towarów
Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., jest możliwe wyłącznie:
a) poprzez dostęp typu „Makler” po wskazaniu short-code algorytmu,
b) po uzyskaniu certyfikatu wydanego przez TGE, o którym mowa w pkt. 6.2.6.

6.2.2

Samoocena SIM w rozumieniu §48a ust. 2 Regulaminu RTG, o której mowa w pkt. 2.7.1 lit.
b), jest oświadczeniem Członka Giełdy przekazanym TGE, którego wzór stanowi Załącznik nr
8 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu. Karta samooceny w rozumieniu §48a
ust. 3 Regulaminu RTG, o której mowa w pkt. 2.7.1 lit. b), jest oświadczeniem Członka Giełdy
przekazanym TGE, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszych Szczegółowych
warunków dostępu.

6.2.3

Karta informacyjna, o której mowa w pkt. 2.7.1 lit. b), jest oświadczeniem Członka Giełdy
przekazanym do Biura Nadzoru Rynku na adres e-mail bnr@tge.pl lub adres pocztowy
Towarowa Giełda Energii S.A., Biuro Nadzoru Rynku, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
opatrzonym następującą klauzulą : „Informacja chroniona: szczególny stopień ochrony, do
rąk własnych pracownika Biura Nadzoru Rynku”.

6.2.4

Wzór karty informacyjnej, o której mowa w pkt. 2.7.1 lit. b), jest określany przez Zarząd
Giełdy i upubliczniany na stronie internetowej Giełdy.
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6.2.5

Samoocena SIM może być przeprowadzona z wykorzystaniem testowego systemu
informatycznego giełdy.

6.2.6

Złożenie przez Członka Giełdy kompletnej Samooceny SIM i/lub Karty samooceny, Karty
informacyjnej oraz pozytywny wynik testów, o których mowa w pkt. 2.7.1 lit. a)
poświadczone zostają certyfikatem wystawionym przez Zarząd TGE lub pracownika
upoważnionego przez Zarząd TGE, stanowiącym zgodę na prowadzenie handlu
automatycznego przy wykorzystaniu zgłoszonego algorytmu.

6.2.7

Członek Giełdy może korzystać wyłącznie ze zgłoszonych algorytmów, po uzyskaniu zgody
TGE, o której mowa w pkt. 6.2.6.

6.2.8

Testy, o których mowa w pkt. 2.7.1. a), ponawiane są obligatoryjnie na wniosek podmiotu
będącego właścicielem aplikacji za każdym razem, kiedy ulega znaczącej zmianie
oprogramowanie własne i/lub nastąpiła zmiana w stosowanym przez oprogramowanie
algorytmie.

6.2.9

Testy, o których mowa w pkt. 2.7.1. a), przeprowadzane są na środowisku testowym
systemu informatycznego giełdy. Dostęp do środowiska testowego systemu informatycznego
giełdy jest generowany na wniosek podmiotu zainteresowanego na zasadach określonych w
punkcie 4 niniejszych Szczegółowych warunki dostępu.

6.2.10 Zmiana w zakresie stosowanego przez Członka Giełdy algorytmu lub zamiar korzystania z
nowego algorytmu wymaga złożenia nowej Samooceny SIM i/lub Karty samooceny oraz
nowej Karty informacyjnej, o których mowa w pkt. 2.7.1 lit. b).
6.3

Członek Giełdy stosujący handel automatyczny jest zobowiązany do badania wszystkich
swoich zleceń oraz zawieranych przez siebie transakcji, czy te zlecenia i transakcje mogą
skutkować wystąpieniem działań mających na celu manipulację kursem towaru giełdowego
lub są następstwem wykorzystania informacji poufnej, z uwzględnieniem charakteru, skali i
złożoności prowadzonej działalności na Giełdzie. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie
również do zleceń i transakcji Członka Giełdy przeprowadzanych na rachunek klienta.

6.4

Członek Giełdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować Giełdę o wszelkich wykrytych
nieprawidłowościach własnych systemów lub incydentach bezpieczeństwa, wpływających lub
mogących wpłynąć na bezpieczeństwo systemów informatycznych giełdy.

7

Zasady przydzielania dziennego limitu operacji na zleceniach do
środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy

7.1

Dzienny limit operacji na zleceniach (DLOZ) ma zastosowanie w systemie informatycznym
giełdy M7 Trading System na Rynku Dnia Bieżącego (RDB).

7.2

Członek Giełdy dopuszczony do działania na RDB otrzymuje DLOZ w przedziale pierwszym (na
poziomie do 1.500 dziennej liczby operacji na zleceniach) określonym w Załączniku nr 1 pkt.3.

7.3

Członek Giełdy może dokonać zmiany DLOZ zgodnie z Załącznikiem nr 7. TGE wskazuje
Członkowi Giełdy termin początku obowiązywania nowej wartości DLOZ.

7.4

Członek Giełdy ponosi opłaty z tytułu DLOZ zgodnie z Załącznikiem 1. pkt. 3.

7.5

Do wartości dziennej liczby operacji na zleceniach zaliczają się następujące operacje:
a) wprowadzanie zleceń rynkowych przez użytkownika,
b) wprowadzanie zleceń lokalnych przez użytkownika,
c)

modyfikowanie zleceń rynkowych przez użytkownika,

d) modyfikowanie zleceń lokalnych przez użytkownika,
e) usuwanie zleceń rynkowych przez użytkownika,
f)

usuwanie zleceń lokalnych przez użytkownika.
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Modyfikacja zlecenia przez użytkownika na podstawie której usuwane jest zlecenie pierwotne
oraz tworzone nowe, liczona jest jako jedna operacja.
7.6

Opłata za przekroczenie dziennej liczby operacji na zleceniach, nakładana jest zgodnie z
Regulaminem RTG, z zastrzeżeniem pkt 7.7.

7.7

Dla dwóch pierwszych przekroczeń w miesiącu kalendarzowym, opłata za przekroczenie
przynależnego dziennego limitu operacji na zleceniach nie jest pobierana.

7.8

Analiza zachowania Członka Giełdy pod względem dotrzymania DLOZ za dany dzień
kalendarzowy, jest dokonywana w dniu następnym. Członek Giełdy jest niezwłocznie
informowany o przekroczeniach DLOZ.

7.9

W przypadku regularnego przekraczania DLOZ przez Członka Giełdy, Zarząd Giełdy może
zawiesić Członka Giełdy na Rynku Dnia Bieżącego, na zasadach określonych w Regulaminie
RTG.

8

Zasady wyznaczania limitu zleceń przesyłanych na sekundę

8.1

Dla systemu X-stream Trading TGE określa maksymalną liczbę zleceń przesyłanych na
sekundę.

8.2

Do końca każdego roku kalendarzowego Giełda podaje do wiadomości Członków Giełdy
wielkość maksymalnej liczby zleceń przesyłanych na sekundę, obowiązującą na Giełdzie w
kolejnym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 8.3 i pkt. 8.4.

8.3

Określenie i opublikowanie wielkości, pierwszy raz może nastąpić po zakończeniu okresu, w
którym Giełda uznała, że obrót osiągnął odpowiedni poziom. Okres ten nie może trwać dłużej
niż 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego dokumentu.

8.4

W uzasadnionych przypadkach Giełda może dokonać wielkości maksymalnej liczby zleceń
przesyłanych na sekundę w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że
informacja o jego zmianie powinna zostać podana do wiadomości Członków Giełdy, co najmniej
na 1 miesiąc przed jego wejściem w życie.

8.5

Opłata za przekroczenie maksymalnej liczby zleceń przesyłanych na sekundę, nakładana
zgodnie z Regulaminem RTG, pobierana jest na podstawie wyników analizy przeprowadzonej
zgodnie z pkt 1.10 niniejszych Szczegółowych warunków dostępu.

9

Zasady
odbierania/blokowania
dostępu
produkcyjnego systemu informatycznego

do

środowiska

9.1

TGE niezwłocznie informuje Członka Giełdy o zauważonych nieprawidłowościach
w działaniu oprogramowania w środowisku produkcyjnym TGE i wymaga podjęcia
niezwłocznego tj. nie później niż w wyznaczonym przez TGE czasie działania mającego na celu
eliminację zgłoszonych nieprawidłowości.

9.2

W przypadku braku reakcji Członka Giełdy na wezwanie usunięcia nieprawidłowości
w wyznaczonym czasie, o którym mowa w pkt. 9.1 powyżej, lub gdy nieprawidłowości
w działaniu oprogramowania zagrażają w sposób bezpośredni obrotowi, TGE ma prawo
niezwłocznego zablokowania lub odebrania dostępu do środowiska produkcyjnego TGE lub/i
nałożenia dodatkowych opłat zgodnie z Regulaminem RTG.

9.3

Niezależnie od powyższych zapisów, dostęp do systemu dla jednego lub wielu
(w szczególności wszystkich) Użytkowników, może być zablokowany w przypadku wystąpienia
lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa rozumianego jako pojedyncze
zdarzenie
lub
seria
niepożądanych
lub
niespodziewanych
zdarzeń
związanych
z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia
działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji.

9.4

TGE telefonicznie informuje Członka Giełdy o odebraniu lub zablokowaniu dostępu,
o którym mowa w pkt. 9.2 powyżej.
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9.5

Warunkiem odblokowania lub przywrócenia dostępu do środowiska produkcyjnego TGE,
zablokowanego lub odebranego Członkowi Giełdy na podstawie postanowień pkt 9.2 powyżej,
jest:
a) skuteczne usunięcie przez Członka Giełdy przyczyn nieprawidłowości w działaniu
oprogramowania własnego, lub
b) jeśli TGE uzna za zasadne, ponowne przeprowadzenie testów zgodności i obciążeniowych,
o których mowa pkt. 2.7.1. lit a).

9.6

W uzasadnionych przypadkach okoliczności, które stanowiły podstawę zablokowania
lub odebrania Członkowi Giełdy dostępu do środowiska produkcyjnego TGE,
mogą stanowić również podstawę do podjęcia przez TGE działań przewidzianych
w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz innych
jej regulacjach, w szczególności zastosowania wobec Członka Giełdy środków dyscyplinarnych.

9.7

W szczególnie uzasadnionych przypadkach TGE ma prawo uchylić certyfikat, o którym mowa
pkt. 6.2.6. a także wystąpić do Członka Giełdy o ponowne przeprowadzenie testów zgodności
i testów obciążeniowych oraz złożenie samooceny, o których mowa w pkt. 2.7.1. niniejszych
Szczegółowych warunków.

10 Lista załączników
10.1 Załącznik nr 1 – Opłaty.
10.2 Załącznik nr 2 – WNIOSEK w sprawie utworzenia dostępu do systemu produkcyjnego
giełdowych systemów informatycznych Towarowej Giełdy Energii S.A.
10.3 Załącznik nr 3 – WNIOSEK w sprawie utworzenia dostępu do systemu testowego giełdowych
systemów informatycznych Towarowej Giełdy Energii S.A.
10.4 Załącznik nr 4 – WNIOSEK w sprawie utworzenia dostępu technicznego do systemu
produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych Towarowej Giełdy Energii S.A.
10.5 Załącznik nr 5 WNIOSEK w sprawie utworzenia dostępu typu „Reporting” do systemu
produkcyjnego M7 Trading System.
10.6 Załącznik nr 6 – Formularz ewidencji adresów IP – dostęp do systemu informatycznego
Towarowej Giełdy Energii S.A.
10.7 Załącznik nr 7 – WNIOSEK w sprawie ustanowienia/zmiany dziennego limitu operacji na
zleceniach do systemu produkcyjnego M7 Trading System.
10.8 Załącznik nr 8 – Samoocena SIM systemu i mechanizmów Członka Giełdy w zakresie
prowadzenia handlu automatycznego w systemie X-Stream Trading
10.9 Załącznik nr 9 – KARTA samooceny Członka Giełdy w zakresie prowadzenia handlu
automatycznego w systemie M7.

11 Lista regulacji powiązanych
11.1 Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
11.2 Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii
S.A.
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Załącznik nr 1. Opłaty
1. Dostęp do giełdowych systemów informatycznych produkcyjnych podlega następującym
opłatom:
Dostępy do systemów produkcyjnych
Opłata roczna za dostęp Użytkownika (powyżej 5-tego) typu
„Makler Giełdowy” do modułów notujących zgodnie z pkt. 2.2.1
Szczegółowych
warunków
dostępu
do
systemów
informatycznych giełdy
Opłata roczna za dodatkowy dostęp dla Użytkownika typu
„Makler Giełdowy” do modułów notujących zgodnie z pkt. 2.2.2
Szczegółowych
warunków
dostępu
do
systemów
informatycznych giełdy.
Opłata roczna dla Użytkownika typu „Obserwator” do modułów
notujących
2
zgodnie z pkt. 2.2.3 Szczegółowych warunków
dostępu do systemów informatycznych giełdy.
Opłata roczna za dostęp techniczny do modułów notujących na
potrzeby podłączenia aplikacji
Opłata roczna za dostęp typu „Reporting” do modułu notującego
M7 Trading System

1.

2.

3.
4.
5.

Opłata (netto)
za jeden dostęp
2 000 PLN

2 000 PLN

1 500 PLN
8 000 PLN
Zwolnione z opłat

2. Dostęp do testowych systemów informatycznych giełdy podlega następującym opłatom:
Opłata (netto) za
godzinę dostępu do
systemu

Dostępy do systemów testowych
1.

Dostęp do systemów testowych w dni robocze w godzinach 81
17

Zwolnione z opłat

2.

Dostęp do systemów testowych w terminach innych niż
określone w pkt. 1 tabeli

2 500 PLN

3. Dzienny limit operacji na zleceniach w systemie M7 Trading System podlega następującym
opłatom:
Nr

Przedział dziennej liczby
operacji na zleceniach

Miesięczna opłata
(netto)

1.

1 - 1 500

Zwolnione z opłat

2.

1 501 - 2 500

2 500 PLN

3.

2 501 - 5 000

5 000 PLN

4.

5 001 - 10 000

10 000 PLN

5.

10 001 - 20 000

20 000 PLN

6.

20 001 - 30 000

30 000 PLN

7.

30 001 - 40 000

40 000 PLN
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8.

40 001 - 50 000

50 000 PLN

9.

50 001 - 60 000

60 000 PLN

10.

60 001 - 70 000

70 000 PLN

11.

70 001 - 80 000

80 000 PLN

12.

80 001 - 90 000

90 000 PLN

13.

90 001 - 105 000

95 000 PLN

14.

105 001 - 120 000

100 000 PLN

15.

120 001 - 135 000

105 000 PLN

4. Opłaty uiszczane są na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę, określającej sposób
i termin ich uiszczenia.
5. Giełda pobiera opłatę roczną za dostęp do środowiska produkcyjnego oraz opłatę godzinową
za dostęp do środowiska testowego systemów informatycznych giełdy.

6. Wysokość pierwszej opłaty rocznej od podmiotów wnioskujących o dostęp do środowiska

produkcyjnego w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, będzie obliczona
proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem miesiąca,
w którym dostęp do środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy został
nadany.

7. Podmioty uprawnione do rozpowszechniania danych giełdowych ponoszą opłatę za dostęp do
systemu zgodnie z powyższą tabelą opłat oraz na zasadach określonych w umowie, o której
mowa w pkt. 3.2.4.
8. W przypadku zmiany DLOZ w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego zmiana wysokości
wymaganej opłaty następuje od następnego miesiąca.
9. Sposób pobierania opłat za DLOZ określają Szczegółowe zasady obliczania wysokości i
pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.
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Załącznik nr 2.
WNIOSEK W SPRAWIE UTWORZENIA DOSTĘPU DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
GIEŁDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.
Dane Wnioskującego
Firma (nazwa):
Adres:
Tel. (służbowy):
e - mail (służbowy):
Zakres działalności:
☐ Działalność na rachunek własny
☐ Działalność na rachunek klienta (dla domu maklerskiego)
☐ Działalność na rachunek podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której
należy Wnioskodawca

Dane Użytkownika (służbowe)
Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy1:
e - mail:

Dostęp do systemu (rodzaj uprawnień)
Sapri Trade

X - Stream Trading

M7 Trading System

Makler Giełdowy
(rodzaj uprawnień: Trade
Manager2)

Makler Giełdowy
(rodzaj uprawnień: Trade
Manager)

Makler Giełdowy
(rodzaj uprawnień: Trade
Manager)

Obserwator

Makler Giełdowy
(rodzaj uprawnień: Trader3)

Obserwator

Obserwator4

Dostęp przy użyciu aplikacji własnej5:
NIE
TAK – proszę wskazać zastosowanie:
aplikacja wykorzystuje mechanizm handlu automatycznego:
Short-code
algorytmu:

inne zastosowania:………………………………………………………………………………………….

1

Podanie numeru telefonu komórkowego oraz imiennego adresu e-mail (dane służbowe) jest niezbędne do skutecznego
dostarczenia loginu i hasła do systemów informatycznych giełdy.
2
Trade Manager - możliwość składania, modyfikowania, usuwania zleceń własnych oraz podglądu, modyfikowania i usuwania zleceń
innych maklerów Członka Giełdy. Dostęp do wszystkich raportów. Możliwość akceptowania transakcji OTC (w systemie X-Stream
Trading).

3 Trader – możliwość składania, modyfikowania, usuwania wyłącznie własnych zleceń. Dostęp do raportów w zakresie własnych transakcji.

4

Obserwator – widok ekranu rynku.

5

Aplikacja własna – zatwierdzone przez TGE oprogramowanie własne Członka Giełdy, wykorzystywane przez Użytkowników do łączenia
się z giełdowym systemem informatycznym (przy wykorzystaniu API).
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Ja, niżej podpisany, niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu obrotu Rynku Towarów
Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz pozostałych przepisów obowiązujących na giełdzie
prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej TGE) w szczególności oświadczam,
że zapoznałem się z regulacjami TGE w zakresie korzystania z systemu informatycznego oraz
z warunkami sprzętowymi określonymi przez TGE, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie
środowiska produkcyjnego oraz zobowiązuję się do ich stosowania.
Jednocześnie zobowiązuję się nie udostępniać w jakiejkolwiek formie podmiotom lub osobom trzecim
informacji i wiedzy pochodzącej z systemu informatycznego giełdy oraz nie umożliwiać dostępu do tego
systemu osobom nieuprawnionym.
Jednocześnie złożenie podpisu stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
zamieszczoną poniżej.
……………………………………………………………………
/Podpis Użytkownika/

..................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/

KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 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 „RODO”).

Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu UTWORZENIA DOSTĘPU DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO GIEŁDOWYCH
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TGE oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku ze składanym
oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywanie i rozwijanie relacji
biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl
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Załącznik nr 3
WNIOSEK W SPRAWIE UTWORZENIA DOSTĘPU DO SYSTEMU TESTOWEGO
GIEŁDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. –
MODUŁ NOTUJĄCY SAPRI TRADE* /X - STREAM TRADING*/M7 TRADING SYSTEM *

1. Dane Identyfikacyjne Wnioskodawcy
Firma Wnioskodawcy
Typ Wnioskodawcy

 Członek Giełdy
 Podmiot ubiegający się o członkostwo na RTG
 Podmiot zewnętrzny

Używany skrót firmy
(w przypadku Członków
Giełdy - kod)
Adres siedziby
Kod pocztowy / miasto
Państwo
Numer Telefonu
(służbowy)
Adres poczty
elektronicznej
(służbowy)

2. Osoba do kontaktów
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon; e - mail
(dane służbowe)
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną poniżej
Podpis
…………………………………………………………………………………..

3. Dane dotyczące dostępu
Cel wykorzystania systemu testowego:……………………………………………………………………………………..
Rynki i systemy, na którym przeprowadzone będą testy:

 X-Stream Trading: (rynki: RDN/RDBG/RDNG/RPM*


Pobieranie danych (obserwator)



(niepotrzebne skreślić)):

Składanie zleceń: trade manager/trader* (niepotrzebne skreślić)

 M7 Trading (rynek: RDB XBID):


Pobieranie danych (obserwator)



Składanie zleceń



Pobieranie raportów – dostęp typu REPORTING

 Sapri Trade (rynek: RDN (PCR))
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Pobieranie danych (obserwator)

Składanie zleceń

Liczba dostępów:
Uwagi:
Opis typów dostępów:
Trade Manager - możliwość składania, modyfikowania, usuwania zleceń własnych oraz podglądu, modyfikowania i usuwania zleceń
innych maklerów Członka Giełdy. Dostęp do wszystkich raportów. Możliwość akceptowania transakcji OTC (w systemie X-Stream
Trading).
Trader – możliwość składania, modyfikowania, usuwania wyłącznie własnych zleceń. Dostęp do raportów w zakresie własnych transakcji.
Obserwator – widok ekranu rynku.
REPORTING - dostęp w systemie M7 pozwalający na pobranie raportów zleceń i transakcji Członka Giełdy za maksymalnie 5 ostatnich
dni.

....................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/
______________
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 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 „RODO”).
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu UTWORZENIA DOSTĘPU DO SYSTEMU TESTOWEGO GIEŁDOWYCH SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH TGE oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku ze składanym oświadczeniem woli,
prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych, ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.
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Załącznik nr 3a do Wniosku w sprawie utworzenia dostępu do systemu testowego
giełdowych systemów informatycznych.

Oświadczenie o zachowaniu poufności

……........................................................................................................................
/pełna nazwa Wnioskodawcy/

Niniejszym działając w imieniu Wnioskodawcy oświadczam, że zapoznałem się
z regulacjami TGE w zakresie korzystania z systemu informatycznego, oraz z warunkami
sprzętowymi określonymi przez TGE, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie
Systemu Testowego oraz zobowiązuję się do ich stosowania.
Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać środowiska testowego
giełdowych systemów informatycznych do celów innych niż określone we Wniosku
o nadanie dostępu do systemu testowego giełdowych systemów informatycznych oraz nie
udostępniać w jakiejkolwiek formie podmiotom lub osobom trzecim informacji i wiedzy
na temat systemu.

………....................................................

/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/
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Załącznik nr 4
WNIOSEK W SPRAWIE UTWORZENIA DOSTĘPU TECHNICZNEGO*
DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO GIEŁDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.
Dane Wnioskującego

Firma (nazwa):
Adres:
Tel. służbowy:
e - mail służbowy:

☐ Członek Giełdy (CG):
☐ Działalność na rachunek własny
☐ Działalność na rachunek klienta (dla DM)
☐ Działalność na rachunek podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, do
której należy Wnioskodawca
☐ Podmiot zewnętrzny (PZ)

Dane (służbowe) osób do kontaktów w sprawie dostępu technicznego:
Imię i Nazwisko (osoba
wiodąca):

Pełniona funkcja:

Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy6:
e - mail:
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną poniżej

Podpis
Imię i Nazwisko:

…………………………………………………………………………………..
Pełniona funkcja:
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy1:
e - mail:
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną poniżej

Podpis
…………………………………………………………………………………..
Dostęp do systemu (maks. 3 dostępy)

Dostęp techniczny 1

Dostęp techniczny 2

Dostęp techniczny 3

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

X - Stream API (tylko CG)
SAPRI API
M7 API
ITCH data feed (tylko PZ)
X - Stream API (tylko CG)
SAPRI API
M7 API
ITCH data feed (tylko PZ)
X - Stream API (tylko CG)
SAPRI API
M7 API
ITCH data feed (tylko PZ)

Nazwa i wersja aplikacji:
Cel wykorzystania aplikacji:
Nazwa i wersja aplikacji:
Cel wykorzystania aplikacji:
Nazwa i wersja aplikacji:
Cel wykorzystania aplikacji:

Podanie numeru telefonu komórkowego oraz imiennego adresu e-mail (dane służbowe) jest niezbędne
do skutecznego dostarczenia loginu i hasła w przypadku Sapri Trade / X-Stream Trading lub certyfikatu i hasła
w przypadku M7 Trading System. Dane dostępowe zostaną przekazane osobie wiodącej wskazanej we wniosku.
6
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulacjami TGE w zakresie korzystania z systemu
informatycznego giełdy oraz z warunkami sprzętowymi określonymi przez TGE, które umożliwiają
prawidłowe funkcjonowanie środowiska produkcyjnego oraz zobowiązujemy się do ich stosowania.
Jednocześnie zobowiązujemy się nie udostępniać w jakiejkolwiek formie podmiotom lub osobom
trzecim informacji i wiedzy na temat systemu informatycznego giełdy oraz nie umożliwiać dostępu
do tego systemu osobom nieuprawnionym.
Jednocześnie złożenie podpisu stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
zamieszczoną poniżej.

...................................................................

/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/

*Dostęp techniczny – dostęp do systemu notującego Sapri Trade / X - Stream Trading/ M7
Trading System poprzez API (interfejs programowania aplikacji) lub za pośrednictwem protokołu
ITCH (tylko dla Podmiotów zewnętrznych) w celu podłączenia oprogramowania Wnioskującego.

KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 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 „RODO”).
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu UTWORZENIA DOSTĘPU TECHNICZNEGO DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
GIEŁDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TGE oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku
ze składanym oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywanie i
rozwijanie relacji biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.
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Załącznik nr 5
WNIOSEK W SPRAWIE UTWORZENIA DOSTĘPU TYPU REPORTING
DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO M7 TRADING SYSTEM
Dane Wnioskującego

Firma (nazwa):
Adres:
Tel. służbowy:
e - mail służbowy:
Działalność na rachunek własny
Działalność na rachunek klienta (dla DM)
Działalność na rachunek podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której
należy Wnioskodawca
M7 TRADING SYSTEM: Dostęp TYPU REPORTING7
Dane (służbowe) użytkowników dostępu typu „Reporting”:
Imię i Nazwisko:

Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy9:
e - mail:
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
e - mail:
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
e - mail:

Wiodący
użytkownik8

Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulacjami TGE w zakresie korzystania z systemu
informatycznego oraz z warunkami sprzętowymi określonymi przez TGE, które umożliwiają
prawidłowe funkcjonowanie środowiska produkcyjnego oraz zobowiązujemy się do ich stosowania.
Jednocześnie zobowiązujemy się nie udostępniać w jakiejkolwiek formie podmiotom lub osobom
trzecim informacji i wiedzy na temat systemu informatycznego giełdy oraz nie umożliwiać dostępu
do tego systemu osobom nieuprawnionym.
Jednocześnie złożenie podpisu stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
zamieszczoną poniżej.

...................................................................
/data i podpisy Użytkowników/

...................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/
KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

7

Łączenie z systemem nie jest możliwe poprzez aplikację własną Członka Giełdy

8

Wiodący użytkownik – użytkownik, na adres którego przekazywane są dane dostępowe do M7 Trading System
Podanie numeru telefonu komórkowego oraz imiennego adresu e-mail (dane służbowe) jest niezbędne do skutecznego dostarczenia loginu
i hasła do systemów informatycznych giełdy.
9
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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 „RODO”).
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu UTWORZENIA DOSTĘPU TYPU REPORTING DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
GIEŁDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TGE oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku
ze składanym oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywanie i
rozwijanie relacji biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.

Nr wersji:

Data wydania

Numer strony

9.0

08.12.2020

Strona 22 z 31

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy na Rynku
Towarów Giełdowych

Załącznik nr 6 (plik xls)
FORMULARZ EWIDENCJI ADRESÓW IP – DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.
Kod CG

Nazwa Firmy

Adresy IP / klasy adresowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Załącznik nr 7
WNIOSEK O USTANOWIENIE/ZMIANĘ* PRZEDZIAŁU DZIENNEJ LICZBY
OPERACJI NA ZLECENIACH
DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO M7 TRADING SYSTEM
Dane Wnioskującego

Firma (nazwa):
Adres:
Tel. służbowy:
e - mail służbowy:
M7 TRADING SYSTEM: PRZEDZIAŁ DZIENNEJ LICZBY OPERACJI NA ZLECENIACH
(DLOZ dotyczy wszystkich działalności Członka Giełdy łącznie)
Miesiąc rozpoczęcia obowiązywania przedziału: ……..
Rok rozpoczęcia obowiązywania przedziału:

……..

Wybrany limit (zakreślić wybrany przedział):
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1 – 1 500
1 501 - 2 500
2 501 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 20 000
20 001 - 30 000
30 001 - 40 000
40 001 - 50 000
50 001 - 60 000
60 001 - 70 000
70 001 - 80 000
80 001 - 90 000
90 001 - 105 000
105 001 - 120 000
120 001 - 135 000

Jednocześnie złożenie podpisu stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
zamieszczoną poniżej.

...................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/
* Niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 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 „RODO”).
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Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu USTANOWIENIA/ZMIANY PRZEDZIAŁU DZIENNEJ LICZBY OPERACJI NA
ZLECENIACH DO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku ze składanym
oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywanie i rozwijanie relacji
biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.
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Załącznik nr 8
(miejscowość)

(data)

Dane składającego Samoocenę
Firma (nazwa):
Adres siedziby:
Tel., fax, e-mail (służbowe):

SAMOOCENA SYSTEMU I MECHANIZMÓW CZŁONKA GIEŁDY
W ZAKRESIE PROWADZENIA HANDLU AUTOMATYCZNEGO (SAMOOCENA SIM)
w systemie X - Stream Trading

Oświadczamy, iż zakończone zostały testy algorytmu/algorytmów, zgodnie z opisem użytych
mechanizmów działania algorytmu/ algorytmów, zawartym w niniejszym dokumencie.
I. Identyfikacja algorytmów stosowanych przez oprogramowanie własne:
Lp.

Kod algorytmu10:
Powód
przekazania
informacji

Long-code i opis
mechanizmu działania
algorytmu

Short-code
(max 12 znaków)


1



a.





2



Zgłoszenie
nowego
algorytmu
Istotna
modyfikacja
algorytmu
Aktualizacja
samooceny
Zgłoszenie
nowego
algorytmu
Istotna
modyfikacja
algorytmu
Aktualizacja
samooceny

II. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie algorytmów stosowanych
w oprogramowaniu własnym:
Lp.

Imię i Nazwisko, pełniona funkcja

Kontakt (dane służbowe)

10

Autorski kod algorytmu zawierający maksymalnie 12 znaków alfanumerycznych (alfabetu łacińskiego), wykorzystywany w
celu identyfikacji zleceń algorytmicznych w systemie obrotu.
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1

Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Fax:
e-mail:

2

Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Fax:
e-mail:

III. Składający samoocenę SIM oświadcza, że:
Firma wyznacza pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie swoich systemów oraz
1
algorytmów handlowych uwzględniając charakter, skalę.
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Posiada procedury rozwiązywania problemów wykrytych podczas monitorowania swojego
systemu oraz algorytmów handlowych.
Firma zatrudnia wystarczającą liczbę pracowników, którzy posiadają niezbędne
umiejętności do obsługi jej systemów handlu automatycznego i algorytmów handlowych
oraz wystarczającą wiedzę techniczną na temat: systemów transakcyjnych i algorytmów;
monitorowania i testowania takich systemów i algorytmów; strategii handlowych i
zobowiązań prawnych firmy.
Przed produkcyjnym wdrożeniem nowego lub istotnie zmienionego systemu handlu
automatycznego bądź algorytmu handlowego firma wystąpi o certyfikację, w tym ponowne
testy zgodności prowadzone przez TGE.
Jeżeli
firma
dokonuje
zlecenia
na
zewnątrz
w
zakresie
oprogramowania
lub sprzętu używanych w działaniach handlu automatycznego lub udziela w tym zakresie
zamówienia, pozostaje ona w pełni odpowiedzialna za wypełnienie swoich zobowiązań
wynikających z samooceny SIM.
Firma zobowiązuje się nie korzystać z algorytmów, które nie uzyskały certyfikatu i nie
zostały dopuszczone przez TGE do środowiska produkcyjnego.
Firma posiada efektywne narzędzia ustalania tożsamości i zarządzania dostępem do
aplikacji własnej.
Firma
posiada
możliwość
wyłączenia
systemu
handlu
automatycznego
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu obrotu na giełdzie bez wywoływania
dodatkowych zakłóceń w środowisku produkcyjnym TGE.
Zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie TGE procedur określonych
w samooceny SIM.
Zobowiązuje się do określania parametrów algorytmów wykorzystywanych w handlu
automatycznym w taki sposób, aby w wyniku ich zastosowania nie występowały działania
mające na celu manipulację lub wykorzystanie informacji poufnej.
Firma przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu procedur i mechanizmów dotyczących
systemu handlu automatycznego, algorytmu lub strategii handlu automatycznego, o
których mowa w samooceny SIM.
Firma zobowiązuje się niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich zmianach danych
zawartych w samoocenie SIM.
Poinformuje TGE o zakończeniu wykorzystywania handlu automatycznego na RTG.

IV. Podpisy osób przeprowadzających samoocenę SIM w imieniu Członka Giełdy:
Imię i Nazwisko, pełniona funkcja

Podpis:

...................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/
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V. Podpisy kontaktowych osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie algorytmów
stosowanych w oprogramowaniu własnym:
Jednocześnie złożenie podpisu stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
zamieszczoną poniżej.
Imię i Nazwisko, pełniona funkcja

Podpis:

KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 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 „RODO”).
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu wypełnienia SAMOOCENY SYSTEMU I MECHANIZMÓW CZŁONKA GIEŁDY W
ZAKRESIE PROWADZENIA HANDLU AUTOMATYCZNEGO w systemie X-STREAM oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji
podmiotu w związku ze składanym oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy,
utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.
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Załącznik nr 9
(miejscowość)

(data)

Dane składającego Kartę samooceny
Firma (nazwa):
Adres siedziby:
Tel., fax, e-mail (służbowe):

KARTA SAMOOCENY CZŁONKA GIEŁDY
W ZAKRESIE PROWADZENIA HANDLU AUTOMATYCZNEGO
W systemie M7 TRADING
I. Identyfikacja algorytmów stosowanych przez oprogramowanie własne:
Lp.

Kod algorytmu11:
Short-code
(max 12 znaków)

Powód
przekazania
informacji

Long-code
(opis algorytmu)


1



b.





2



Zgłoszenie
nowego
algorytmu
Istotna
modyfikacja
algorytmu
Aktualizacja
karty
Zgłoszenie
nowego
algorytmu
Istotna
modyfikacja
algorytmu
Aktualizacja
karty

II. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie algorytmów stosowanych
w oprogramowaniu własnym:
Lp.

Imię i Nazwisko, pełniona funkcja

Kontakt (dane służbowe)

Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Fax:
e-mail:

1

11

Autorski kod algorytmu zawierający maksymalnie 12 znaków alfanumerycznych (alfabetu łacińskiego), wykorzystywany w
celu identyfikacji zleceń algorytmicznych w systemie obrotu.
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Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Fax:
e-mail:

2

III. Składający Kartę samooceny oświadcza, że:
Firma wyznacza pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie swoich systemów oraz
1
algorytmów handlowych uwzględniając charakter, skalę.
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Posiada procedury rozwiązywania problemów wykrytych podczas monitorowania swojego
systemu oraz algorytmów handlowych.
Firma zatrudnia wystarczającą liczbę pracowników, którzy posiadają niezbędne
umiejętności do obsługi jej systemów handlu automatycznego i algorytmów handlowych
oraz wystarczającą wiedzę techniczną na temat: systemów transakcyjnych i algorytmów;
monitorowania i testowania takich systemów i algorytmów; strategii handlowych i
zobowiązań prawnych firmy.
Przed produkcyjnym wdrożeniem nowego lub istotnie zmienionego systemu handlu
automatycznego bądź algorytmu handlowego firma wystąpi o certyfikację.
Jeżeli
firma
dokonuje
zlecenia
na
zewnątrz
w
zakresie
oprogramowania
lub sprzętu używanych w działaniach handlu automatycznego lub udziela w tym zakresie
zamówienia, pozostaje ona w pełni odpowiedzialna za wypełnienie swoich zobowiązań
wynikających z Karty samooceny.
Firma zobowiązuje się nie korzystać z algorytmów, które nie uzyskały certyfikatu i nie
zostały dopuszczone przez TGE do środowiska produkcyjnego.
Firma posiada efektywne narzędzia ustalania tożsamości i zarządzania dostępem do
aplikacji własnej.
Firma
posiada
możliwość
wyłączenia
systemu
handlu
automatycznego
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu obrotu na giełdzie bez wywoływania
dodatkowych zakłóceń w środowisku produkcyjnym TGE.
Zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie TGE procedur określonych
w Karcie samooceny.
Zobowiązuje się do określania parametrów algorytmów wykorzystywanych w handlu
automatycznym w taki sposób, aby w wyniku ich zastosowania nie występowały działania
mające na celu manipulację lub wykorzystanie informacji poufnej.
Firma przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu procedur i mechanizmów dotyczących
systemu handlu automatycznego, algorytmu lub strategii handlu automatycznego, o
których mowa w Karcie samooceny.
Firma zobowiązuje się niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich zmianach danych
zawartych w Karcie samooceny.
Poinformuje TGE o zakończeniu wykorzystywania handlu automatycznego na RTG.

IV. Podpisy osób przeprowadzających samoocenę w imieniu Członka Giełdy:
Imię i Nazwisko, pełniona funkcja

Podpis:

...................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/

V. Podpisy kontaktowych osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie algorytmów
stosowanych w oprogramowaniu własnym
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Jednocześnie złożenie podpisu stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
zamieszczoną poniżej.
Imię i Nazwisko, pełniona funkcja

Podpis:

KLAUZULA INFORMACYJNA TGE
dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w związku z wymogami
art. 13 i 14 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 „RODO”).
Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz osób wskazanych do kontaktów
służbowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00 - 498 Warszawa, tel. +48 22 341
99 12, tge@tge.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
daneosobowe@tge.pl.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez TGE obejmuje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu
i nazwę stanowiska, a w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane
znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie.
Dane osobowe upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz dane osób wskazanych do kontaktów służbowych będą
przetwarzane przez TGE przede wszystkim w celu wypełnienia KARTY SAMOOCENY CZŁONKA GIEŁDY W ZAKRESIE
PROWADZENIA HANDLU AUTOMATYCZNEGO w systemie M7 oraz zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku
ze składanym oświadczeniem woli, prowadzenie komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywanie i
rozwijanie relacji biznesowych, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TGE w związku ze świadczonymi na rzecz TGE
usługami np. usługami doradczymi i IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy TGE a kontrahentem, a następnie
przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osób
wskazanych do kontaktów służbowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie utrudni prowadzenie komunikacji i kontakt z
kontrahentem w związku z umową.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:
daneosobowe@tge.pl.
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