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§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Polityka dotycząca danych rynkowych BondSpot S.A. (dalej: „Polityka”) określa zasady
udostępniania danych rynkowych, które BondSpot S.A., jako podmiot prowadzący system obrotu
instrumentami finansowymi, ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej w ramach
przejrzystości przed- i posttransakcyjnej na warunkach i w zakresie określonych przepisami:
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w
sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012;
2) Rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 600/2014 w sprawie rynków
instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w
odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz
instrumentów pochodnych;
3) Rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) 2017/567 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 600/2014 w odniesieniu do definicji,
przejrzystości, kompresji portfela i środków nadzorczych w zakresie interwencji produktowej i
pozycji;
2. Polityka została określona w celu realizacji Wytycznych końcowych w sprawie obowiązków w
zakresie danych rynkowych wynikających z MiFID II i/MiFIR (ESMA70-156-4263).
3. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
1) Spółce – rozumie się przez to BondSpot S.A.,
2) Rynkach BondSpot – rozumie się rynki organizowane przez Spółkę tj. Rynek regulowany
BondSpot, Alternatywny System Obrotu organizowany w ramach Catalyst oraz Rynek TBSP,
3) Rynku TBSP – rozumie się przez to Rynek Treasury BondSpot Poland,
4) Catalyst – rozumie się przez to rynek obligacji Catalyst prowadzony na platformach
transakcyjnych GPW i Spółki w formie rynku regulowanego i ASO, z wyłączeniem Rynku TBSP,
5) Systemie obrotu – rozumie się przez to rynek regulowany, alternatywny system obrotu (ASO)
lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF),
6) Polityce – rozumie się przez to niniejszy dokument, przy czym częścią Polityki dotyczącej
Danych Rynkowych BondSpot S.A. są również dokumenty wskazane w § 14,
7) GPW – rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która na
podstawie umowy zawartej ze Spółką udostępnia Dane Rynkowe w imieniu Spółki,
8) EuroMTS – rozumie się przez to EuroMTS Ltd., która na podstawie umowy zawartej ze Spółką
udostępnia Dane Rynkowe, w zakresie danych z Rynku TBSP, w imieniu Spółki,
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9) Danych Rynkowych – rozumie się przez to dane, które Spółka, jako organizator Rynków
BondSpot, ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej w ramach przejrzystości przed- i
posttransakcyjnej, zgodnie z przepisami określonymi w ust. 1,
10) Danych czasu rzeczywistego – rozumie się przez to Dane Rynkowe rozpowszechniane lub
wykorzystywane przed upływem 15 minut od momentu ich udostępnienia przez Spółkę lub
Pośrednika,
11) Danych opóźnionych – rozumie się przez to Dane Rynkowe rozpowszechniane lub
wykorzystywane po upływie 15 minut od momentu ich udostępnienia przez Spółkę lub
Pośrednika,
12) Danych wyświetlanych - rozumie się przez to Dane Rynkowe dostarczane lub wykorzystywane
za pośrednictwem monitora lub ekranu w sposób czytelny dla człowieka,
13) Danych niewyświetlanych - rozumie się przez to wszystkie dane rynkowe, które nie mieszczą
się w definicji Danych wyświetlanych; w celu uniknięcia wątpliwości, każda aplikacja lub
system, który wykorzystuje Dane Rynkowe do celów określonych w Umowie licencyjnej
podlegającym licencji, ale także umożliwia wyświetlanie Danych Rynkowych, podlega opłatom
określonym w Umowie licencyjnej, zaś Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy
jakakolwiek aplikacja lub system podlega opłatom licencyjnym,
14) Cenniku – rozumie się przez to zestawienie opłat pobieranych z tytułu dostarczania lub
wykorzystywania Danych Rynkowych, zawierający stawki opłaty pobieranych od Klientów oraz
od Abonentów,
15) Dostawcy Danych Rynkowych – rozumie się przez to Spółkę, która organizuje Rynki BondSpot
oraz udostępnia Dane Rynkowe za pośrednictwem GPW lub EuroMTS, a w przypadku Danych
opóźnionych także za pośrednictwem strony internetowej Spółki,
16) Pośredniku - rozumie się przez to GPW lub EuroMTS, za pośrednictwem których Dostawca
Danych Rynkowych udostępnia Dane Rynkowe,
17) Kliencie- rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej, która zawiera umowę licencyjną na Dane Rynkowe z
Dostawcą Danych Rynkowych lub z Pośrednikiem, i jest obciążona opłatami za Dane Rynkowe,
18) Umowie licencyjnej – rozumie się przez to umowę między Dostawcą Danych Rynkowych lub
Pośrednikiem, a Klientem w sprawie udzielania licencji na wykorzystanie Danych Rynkowych ,
19) Dystrybutorze – rozumie się przez to każdą osobę, która otrzymuje i wykorzystuje Dane
Rynkowe na podstawie Umowy licencyjnej w celu ich dystrybucji tj. rozpowszechnianiu w
jakikolwiek sposób w całości lub w części do jakiejkolwiek osoby trzeciej,
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20) Abonencie - rozumie się przez to podmiot otrzymujący lub mający dostęp do Danych
Rynkowych za pośrednictwem Dystrybutora, który wykorzystuje Dane wyświetlane w celu
niewymagającym zawarcia Umowy licencyjnej,
21) Wytycznych – rozumie się przez to Wytyczne końcowe w sprawie obowiązków w zakresie
danych rynkowych wynikających z MiFID II i/MiFIR (ESMA70-156-4263).
4. Nagłówki paragrafów, załączników, numery paragrafów i ustępów nie mają wpływu na
interpretację postanowień Polityki i Umów licencyjnych.
5. Odesłanie do aktu prawnego krajowego lub unijnego jest odesłaniem do aktu prawnego z
późniejszymi zmianami.
6. W razie sprzeczności treści Umowy licencyjnej z Polityką pierwszeństwo mają postanowienia
podpisanej z Klientem Umowy licencyjnej.

§ 2. Zasady udostępniania Danych Rynkowych
1. Polityka określa informacje dotyczące zasad handlowych, na podstawie których są udostępniane
Dane Rynkowe.
2. Zasady handlowe, na podstawie których są udostępniane Dane Rynkowe, mają na celu
zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do tych danych.
3. Dane Rynkowe są udostępniane Klientom na podstawie zawartej Umowy licencyjnej.
4. Dane Rynkowe są udostępniane Abonentom na podstawie umowy sublicencyjnej zawartej przez
Abonenta z Dystrybutorem.
5. Warunkiem dostępu i korzystania z Danych rynkowych przez Klienta lub Abonenta w zakresie
Danych Czasu Rzeczywistego pochodzących z Rynku TBSP, niezależnie od celu i czasu dostępu lub
korzystania z tych danych, jest złożenie do Pośrednika w formie pisemnej pod rygorem
nieważności Deklaracji użytkownika wg wzoru stanowiącego Załącznik do Umowy licencyjnej.
Pośrednik niezwłocznie przekazuje Deklarację użytkownika do Spółki.
6. W przypadku , o którym mowa w ust. 5, Spółka może nie wyrazić zgody na dostęp lub korzystanie
z Danych Rynkowych w sposób wskazany w Deklaracji użytkownika, jeżeli uzna, że taki dostęp lub
korzystanie z Danych Rynkowych przez podmiot składający tę Deklarację może naruszyć
obowiązujące przepisy prawa lub uzasadnione, chronione prawem interesy Spółki.
7. Spółka udostępnia Dane Rynkowe, za pośrednictwem kanałów dystrybucji określonych w § 3.
8. Dane czasu rzeczywistego są udostępniane odpłatnie. Opłaty za udostępnianie Danych czasu
rzeczywistego są pobierane zgodnie z Umową licencyjną i Cennikiem.
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§ 3. Kanały dystrybucji, za pośrednictwem których Spółka udostępnia
Dane Rynkowe
1. Spółka udostępnia Dane Rynkowe za pośrednictwem GPW do Klientów, w tym do Dystrybutorów
i innych odbiorców Danych Rynkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. W przypadku Danych Rynkowych z Rynku TBSP Spółka udostępnia je także za pośrednictwem
EuroMTS.
3. Dane opóźnione są udostępniane także za pośrednictwem strony internetowej Spółki.
4. W przypadku gdy Klient zamierza korzystać wyłącznie z Danych opóźnionych, jedynym kanałem
za pośrednictwem którego może otrzymywać te dane jest strona internetowa.
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru kanału dystrybucji, za pośrednictwem
którego zamierza otrzymywać Dane Rynkowe.
6. Klientom, którzy należą do tej samej kategorii Klienta, Spółka zapewnia takie same możliwości w
odniesieniu do rozwiązań technicznych. Spółka zapewnia, aby rozwiązania techniczne, w tym w
zakresie opóźnień i łączności, nie dyskryminowały ani nie stwarzały nieuczciwej przewagi.

§ 4. Klasyfikacja Klientów
1. Klientami mogą być:
1) członek lub uczestnik Rynków BondSpot,
2) inny podmiot lub instytucja nie będące członkiem lub uczestnikiem Rynków BondSpot.
2. Spółka klasyfikuje Klientów w oparciu o kategorie, do których należą Klienci. Kategorie Klientów
zostały określone na podstawie:
1) trybu użycia Danych Rynkowych (np. jako Dane Wyświetlane lub Niewyświetlane);
2) celu lub sposobu wykorzystania Danych Rynkowych (w celu np.: ich dalszej dystrybucji,
zawierania transakcji, zarządzania ryzykiem, kalkulacji indeksów itd.).
3. Poniżej przedstawiono ogólną kategoryzację Klientów według sposobu wykorzystania Danych
Rynkowych (szczegółowe definicje oraz warunki korzystania z danych określone zostały w Umowie
licencyjnej):
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kategoria
dystrybucja / publikacja
danych

Dane Niewyświetlane
(tzw. Non-Display)

prowadzenie platform obrotu

kalkulacja indeksów

sposób wykorzystywania Danych Rynkowych *
dystrybucja Danych Rynkowych
wykorzystanie Danych Rynkowych w aplikacjach do handlu
automatycznego
wykorzystanie Danych Rynkowych w Innych Aplikacjach
Niewizualizujących danych jak określono w Umowie Licencyjnej
na Dane Rynkowe, np. zarządzanie ryzykiem, zarządzanie
portfelem, wycena funduszy itp.
korzystanie z Danych Rynkowych do systematycznej internalizacji
transakcji
korzystanie z Danych Rynkowych do obsługi Systemów obrotu
korzystanie z Danych Rynkowych do działania w charakterze
Pośrednika Finansowego w rozumieniu Umowy licencyjnej
kalkulacja indeksów z użyciem Danych Rynkowych

* szczegółowe definicje oraz warunki korzystania z Danych Rynkowych określone zostały w Umowie
Licencyjnej

§ 5. Szczegółowe zasady dotyczące Kategorii Klientów
1. Dane Rynkowe czasu rzeczywistego pochodzące z rynku regulowanego BondSpot oraz z
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Spółkę w ramach Catalyst udostępniane
są na zasadach określonych w Umowie licencyjnej i Cenniku. Umowa licencyjna i Cennik określają
kategorie Klientów według celu i sposobu korzystania z Danych Rynkowych oraz wysokość opłat
uzależnioną od celu i sposobu wykorzystania Danych rynkowych.
2. Dane Rynkowe czasu rzeczywistego pochodzące z Rynku TBSP udostępniane są na zasadach
określonych w Umowie licencyjnej, Cenniku oraz Deklaracji Użytkownika. Umowa licencyjna,
Cennik oraz Deklaracja Użytkownika określają kategorie Klientów według celu i sposobu
korzystania z Danych Rynkowych oraz wysokość opłat uzależnioną od celu i sposobu
wykorzystania Danych rynkowych.
3. W przypadku gdy Klient wykorzystuje Dane Rynkowe do różnych celów, ale należy do jednej
kategorii jak wskazano w powyższej tabeli, wnosi jedną opłatę za różne sposoby wykorzystania
Danych Rynkowych, która jest niższa niż suma poszczególnych opłat z danej kategorii.
4. W przypadku gdy Klient należy do więcej niż jednej kategorii Klientów z powodu jednoczesnego
korzystania z Danych Rynkowych do znacząco różnych celów, Spółka pobiera łącznie opłaty za
wykorzystanie danych według Cennika do Umowy Licencyjnej na Dane Rynkowe. Należy przy tym
podkreślić, że każdy sposób korzystania z Danych Rynkowych jest unikalny, nieporównywalny
względem pozostałych sposobów i jasno zdefiniowany w Umowie Licencyjnej.
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§ 6. Sposoby naliczania opłat licencyjnych i abonenckich
1. Za Dane wyświetlane i Dane niewyświetlane Spółka pobiera opłaty w wysokości uzależnionej od
liczby aktywnych użytkowników po stronie Klienta (liczby subskrypcji, w tym: dostępy typu terminal,
zasilanie typu datafeed, itp). Szczegółowe zasady określa Umowa licencyjna i Cennik.
2. Za Dane niewyświetlane Spółka pobiera opłaty w wysokości uzależnianej od kategorii ich
zastosowania np. zasilenia aplikacji lub urządzeń odpowiedzialnych za algotrading, zasilenia
systemów transakcyjnych wykorzystujących Dane Rynkowe do ustalania np. kursów otwarcia,
zamknięcia, kursów referencyjnych, kursów będących podstawą zawieranych transakcji, zasilenie
systemów służących do obliczania i generowania wskaźników referencyjnych lub innych indeksów.
Szczegółowe zasady określa Umowa licencyjna i Cennik.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, (Dane wyświetlane) jednostką obliczeniową opłaty jest
liczba użytkowników (np. użytkowników terminali) lub aktywnych dostępów (w przypadku
dostępów typu datafeed). Spółka dąży do zachowania zasady polegającej na unikaniu
wielokrotnego naliczania opłat w przypadku gdy Dane Rynkowe zostały pozyskane za
pośrednictwem wielu Dostawców Danych Rynkowych lub w ramach wielu subskrypcji.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, (Dane niewyświetlane) jednostką obliczeniową opłaty jest
kategoria do której należy Klient zgodnie z Cennikiem. Spółka uznaje taką metodę obliczeniową za
najbardziej odpowiednią do rozliczenia opłat za udostępnianie lub wykorzystywanie Danych
Rynkowych niewyświetlanych od Klientów, z uwagi na zastosowany system rozpowszechniania tych
danych. System rozpowszechniania Danych Rynkowych i pobierania opłat został oparty na
wprowadzeniu podziału Klientów według celu korzystania z Danych Rynkowych. Każdy cel
korzystania z danych jest unikalny i nieporównywalny względem pozostałych celów.

§ 7. Zasady korzystania z Danych Opóźnionych
1. Dane opóźnione posttransacyjne są przekazywane w formacie nadającym się do odczytu
maszynowego i są dostępne w powszechnie używanych programach.
2. Dane opóźnione posttransakcyjnej są przekazywane w formacie nadającym się do łatwej
konsolidacji danych zgodnie z celami dyrektywy MiFID i rozporządzenia MiFIR.
3. Dane opóźnione posttransakcyjnej są dostępne do pobrania przez użytkownika co najmniej do
północy następnego dnia roboczego.
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4. Dane opóźnione przedtransakcyjne są przekazywane w formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
5. Dane opóźnione przedtransakcyjne są dostępne do czasu pojawienia się następnego, bardziej
aktualnego notowania (tj. zrzut obrazu, bez informacji historycznych), a w przypadku braku takiej
aktualizacji do północy następnego dnia roboczego.

§ 8. Oferowanie usług dodatkowych wobec oferty Danych Rynkowych
Dane rynkowe mogą być nabywane przez Klientów niezależnie od usług dodatkowych. Przez
dodatkowe usługi należy rozumieć dostarczanie danych innych niż dane z zakresu przejrzystości przedi posttransakcyjnej np. dane dotyczące Indeksów BondSpot lub dołączenie do systemu Spółki lub
Pośrednika celem bezpośredniego odbioru danych.

§ 9. Rabaty stosowane przez Spółkę
1. Spółka nie wprowadziła okresowo obowiązujących rabatów w zakresie pobieranych przez siebie
opłat za udostępnianie Danych Rynkowych.
2. Spółka wprowadziła, w ramach obowiązującego Cennika, bezterminowe zwolnienia w zakresie
pobieranych przez siebie opłat za udostępnianie Danych czasu rzeczywistego pochodzących z Rynku
TBSP:
1) dla Uczestnika Rynku TBSP pełniącego funkcję Market Makera na rynku TBSP;
2) dla Członka lub Uczestnika rynku organizowanego w ramach Catalyst pełniącego funkcję
animatora na tym rynku.

§ 10. Kontrole przeprowadzane przez Spółkę
1. Na warunkach określonych w Umowie licencyjnej mogą być przeprowadzane kontrole Klientów lub
innych odbiorców Danych Rynkowych w celu ustalenia przestrzegania warunków Umowy
licencyjnej, w szczególności ustalenia czy Dane Rynkowe są wykorzystywane przez Klienta zgodnie
zadeklarowanym celem korzystania.
2. Na warunkach określonych w Umowie licencyjnej w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej
kontroli zostanie stwierdzone naruszenie warunków Umowy, Spółka ma prawo do naliczenia i
pobrania opłat za Dane Rynkowe za okresy przed stwierdzeniem naruszenia tych warunków.
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3. Na warunkach określonych w Umowie licencyjnej Spółka może ograniczyć lub zawiesić dostęp do
Danych Rynkowych.

§ 11 Informacja o sposobie ustalania ceny za Dane Rynkowe przy
uwzględnieniu kosztów
1. Cena za sprzedaż informacji ustalana jest przez Spółkę przy uwzględnieniu:
1) kosztów operacyjnych Spółki, w tym kosztów amortyzacji, połączeń telekomunikacyjnych,
zatrudnienia, najmu pomieszczeń służących do prowadzenia podstawowej działalności Spółki jak
również utrzymania infrastruktury wynikającej z planów awaryjnych i planów ciągłości działania,
korzystania z pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę oraz pozostałych kosztów
działalności operacyjnej Spółki,
2) eliminacji kosztów realizowanych przez Spółkę projektów jako niemających wpływu na koszt
wytworzenia Danych Rynkowych. Koszty projektów zostaną uznane za koszty wytworzenia
Danych Rynkowych po zakończeniu fazy projektowej i wejściu w fazę produkcyjną.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Spółka dzieli na:
1) koszty bezpośrednie czyli takie koszty, które można przypisać wyłącznie do generowania i
sprzedaży Danych Rynkowych np. wynagrodzenia i świadczenia pracowników bezpośrednio
zaangażowanych w proces sprzedaży informacji oraz inne koszty działalności operacyjnej
przypadające na tych pracowników np. usługi obce, w tym usługi doradztwa, zakupy serwisów,
szkolenia oraz pozostałe koszty takie jak składki członkowskie, materiały biurowe, prenumerata
fachowych czasopism.
2) pozostałe koszty operacyjne z pominięciem kosztów opisanych w ust. 2 pkt 1 Spółka rozlicza
kluczem podziałowym opartym o przychody z działalności operacyjnej z uwzględnieniem udziału
w przychodach ogółem przychodów ze sprzedaży Danych Rynkowych. Są to koszty operacji
wspierających realizację sprzedaży Danych Rynkowych, takich jak obsługa finansowo –
księgowa, prawna, administracyjna, compliance.
3. Wyznaczając opłaty za Dane Rynkowe Spółka uwzględnia także następujące czynniki:
1) wartość ekonomiczną danych dla Klienta.
2) poziom opłat pobieranych przez inne, porównywalne giełdy UE (opłaty za Dane Rynkowe Spółki
nie odbiegają od opłat innych giełd europejskich).
4. Cena sprzedaży Danych Rynkowych ustalana jest przez Spółkę na podstawie i przy uwzględnieniu
ust. 1-3 jako koszt wytworzenia sprzedawanego produktu oraz po uwzględnieniu poziomu opłat
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uwzględniającego narzut zysku opowiadający rozsądnej marży, wyznaczonej w transakcjach
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

§ 12. Udostępniane przez Spółkę dokumenty na stronie internetowej
Polityka obejmuje więcej niż jeden dokument, w związku z tym Spółka udostępnia wszystkie niezbędne
dokumenty w jednym miejscu na stronie internetowej Spółki, w szczególności:
1) Politykę, rozumianą w tym miejscu jako niniejszy dokument,
2) Skrótową informację dotyczącą udostępniania danych rynkowych BondSpot sporządzoną zgodnie z
Szablonem określonym w Załączniku II do Wytycznych końcowych w sprawie obowiązków w
zakresie danych rynkowych wynikających z MiFID II i/MiFIR (ESMA70-156-4263);
3) wzór Deklaracji Użytkownika Danych Rynkowych dotyczących Rynku TBSP (dotyczy wyłącznie
Danych czasu rzeczywistego);
4) wzór Umowy Licencyjnej na Dane Rynkowe wraz z Aneksem w Sprawie Danych BondSpot (dotyczy
wyłącznie Danych czasu rzeczywistego).

§ 13. Kontakt ze Spółką w sprawie udostępniania i wykorzystywania
Danych Rynkowych
Klient lub potencjalny Klient ma prawo zgłosić pytania lub wątpliwości związane z udostępnianiem
Danych Rynkowych przez Spółkę za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: dystrybucja.informacji@gpw.pl lub bondspot@bondspot.pl
2) numeru telefony do biura Spółki: +48 22 537 74 53 lub +48 22 537 74 00.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. Polityka, rozumiana jako niniejszy dokument, może być zmieniona przez Spółkę w każdym czasie, o
ile jej zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki. W przypadku gdy zmiany
Polityki związane są ze zmianą obowiązujących Umów licencyjnych, zmiany wchodzą w życie z
dniem wejścia w życie zmian do tych umów.
2. Spółka uzasadni obiektywnymi okolicznościami wszelkie zmiany Polityki, które skutkują zmianą
klasyfikacji Klientów.
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