REGULAMIN API-GWD CZYSTE POWIETRZE

REGULAMIN
API-GWD CZYSTE POWIETRZE
§1
Definicje
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje użytych pojęć:
a) API-GWD

CZYSTE

POWIETRZE

(Automatic

Programming

Interface)

-

interfejs

programistyczny udostępniony przez NFOŚiGW na rzecz Partnerów, umożliwiający złożenie
Wnioskodawcom w GWD Wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, za
pośrednictwem Aplikacji API-GWD;
b) Aplikacja API-GWD – aplikacja wykorzystywana przez Partnera, zgodna z dokumentacją
wdrożeniową stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu, pozwalająca na złożenie Wniosku
o dofinansowanie;
c) GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) – narzędzie informatyczne NFOŚiGW
umożliwiające wypełnienie i złożenie Wniosku o dofinansowanie;
d) NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, z siedzibą przy
ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie (02-673 Warszawa);
e) Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ubiegająca się o uzyskanie albo
odpowiednio posiadająca dostęp do API-GWD CZYSTE POWIETRZE;
f)

Program - przyjęty przez NFOŚiGW Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”;

g) Regulamin – niniejszy regulamin API-GWD CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami,
stanowiącymi jego integralną część;
h) Rejestr Partnerów – prowadzony przez NFOŚiGW spis Partnerów posiadających przyznany
dostęp do API-GWD CZYSTE POWIETRZE, zawierający nazwę i numer NIP Partnera;
i)

Środowisko testowe API-GWD – narzędzie informatyczne umożliwiające Partnerowi oraz
NFOŚiGW przeprowadzenia testów w celu weryfikacji poprawności działania Aplikacji APIGWD;

j)

Wniosek – wniosek o uzyskanie dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE składany przez
Partnera;

k) Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami składany przez Wnioskodawcę w ramach Programu;
l)

Wnioskodawca – osoba fizyczna, chcąca złożyć Wniosek o dofinansowanie za
pośrednictwem Aplikacji API-GWD, posiadająca Profil Zaufany ePUAP.
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§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z API-GWD CZYSTE POWIETRZE.
2. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 19 lipca 2021 r.
3. Regulamin dostępny jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/
4. Partnerzy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
5. Zasady i warunki korzystania przez Wnioskodawców z Aplikacji API-GWD określa każdorazowo
Partner.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość modyfikacji lub uzupełnienia postanowień
Regulaminu poprzez zawarcie odrębnego porozumienia/umowy pomiędzy NFOŚiGW i Partnerem.
7. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo odmowy przyznania dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE
i Środowiska testowego API-GWD oraz pozbawienia Partnera dostępu do API-GWD CZYSTE
POWIETRZE i Środowiska testowego API-GWD, w sytuacji, gdy w ocenie NFOŚiGW Partner nie daje
należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo gdy
udzielenie dostępu lub korzystanie przez Partnera z API-GWD CZYSTE POWIETRZE może
spowodować naruszenie interesów NFOŚiGW, Wnioskodawców lub podmiotów trzecich.
§3
Właściwości API-GWD CZYSTE POWIETRZE
1. API-GWD CZYSTE POWIETRZE umożliwia:
a) przesłanie prawidłowo wypełnionego przez Wnioskodawcę Wniosku o dofinansowanie
w formacie JSON,
b) przesłanie przez Wnioskodawcę wraz z wypełnionym Wnioskiem o dofinansowanie wymaganych
załączników w formacie JSON,
c) przesłanie przez Wnioskodawcę danych dodatkowych w formacie JSON, niezbędnych
do automatycznego utworzenia konta w GWD,
d) obsługę funkcji walidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników walidacji zwracanych
przez API-GWD,
e) formalne podpisanie i złożenie Wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami Programu, poprzez
przekierowanie Wnioskodawcy do konta w GWD, na którym Wniosek o dofinansowanie został
zapamiętany.
2. API-GWD CZYSTE POWIETRZE dostępny będzie w okresie prowadzenia naboru Wniosków
o dofinansowanie zgodnie z Programem, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem
okresów niedostępności, o których mowa w § 6.
3. API-GWD CZYSTE POWIETRZE oraz oprogramowanie GWD objęte są majątkowymi prawami
autorskimi NFOŚiGW.
§4
Proces uzyskania dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE
1. Proces uzyskania dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE składa się z następujących etapów:
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a) Złożenie Wniosku;
b) Weryfikacja formalna Wniosku;
c) Przystąpienie Partnera do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) Przyznanie dostępu do środowiska testowego API-GWD;
e) Przeprowadzenie testów w środowisku testowym API-GWD przez Partnera;
f)

Weryfikacja poprawności działania Aplikacji API-GWD prowadzona przez NFOŚiGW;

g) Przyznanie Partnerowi dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE.
2. W celu uzyskania dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE Partner zobowiązany jest przesłać
prawidłowo

wypełniony

i

podpisany

Wniosek

zawierający

oświadczenie

o

zapoznaniu

się z Regulaminem i akceptacją jego warunków.
3.

Wniosek składany jest na formularzu (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) i powinien
zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Partnera oraz przesłany na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /rm5eox834i/SkrytkaESP.

4.

W terminie 10 dni roboczych od daty wpływu Wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW,
o której mowa w ust. 3, NFOŚGW dokonuje weryfikacji formalnej prawidłowości danych zawartych
w złożonym wniosku i podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dostępu do
Środowiska testowego API-GWD.

5.

Dostęp do Środowiska testowego API-GWD przyznawany jest na okres 3 miesięcy, z możliwością
przedłużenia na wniosek Partnera.

6. O decyzji w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia dostępu do środowiska testowego
API-GWD Partner jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty
elektronicznej wskazany we Wniosku.
7.

Dostęp do Środowiska testowego API-GWD oraz do API-GWD CZYSTE POWIETRZE możliwy jest
po przystąpieniu przez Partnera do umowy powierzenia przetwarzania danych, której wzór stanowi
Załącznik nr 4 do Regulaminu.

8.

Po przystąpieniu przez Partnera do umowy, o której mowa w ust. 7, NFOŚiGW rejestruje niezwłocznie
Partnera w Środowisku testowym API-GWD i przesyła na adres e-mail, wskazany we Wniosku:
a) Link do API-GWD CZYSTE POWIETRZE w Środowisku testowym API-GWD;
b) Token autoryzacyjny do API GWD CZYSTE POWIETRZE w Środowisku testowym GWD.

9.

Po uzyskaniu dostępu do Środowiska testowego API-GWD Partner ma możliwość prowadzenia testów
Aplikacji API-GWD, polegających w szczególności na wymianie danych pomiędzy GWD a Aplikacją
API-GWD. W ramach prowadzonych testów nie jest możliwe skuteczne złożenie Wniosku
o dofinansowanie.

10. Na potrzeby prowadzonych testów Aplikacji API-GWD osoba je przeprowadzająca w imieniu Partnera
powinna posiadać Podpis Zaufany ePUAP oraz podpis kwalifikowany.
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11. NFOŚiGW w celu weryfikacji technicznej Aplikacji API-GWD może żądać od Partnera przekazania
dodatkowych

informacji

diagnostycznych,

w

szczególności

przesłania

plików

Wniosku

o dofinansowanie, plików załączników, zrzutów ekranów.
12. Warunkiem przyznania dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE jest pozytywna weryfikacja
NFOŚiGW po zakończeniu testów. O wyniku pozytywnym przeprowadzonych testów świadczy
otrzymanie przez Aplikację API-GWD linku do nowoutworzonego wniosku w GWD. Link ten powinien
zostać przesłany przez Partnera do NFOŚiGW w celu weryfikacji.
13. W terminie 10 dni roboczych od zakończenia testów NFOŚiGW na podstawie wyników
przeprowadzonych testów podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dostępu
do API-GWD CZYSTE POWIETRZE i poinformuje o tym Partnera w formie pisemnej.
14. W przypadku decyzji pozytywnej NFOŚiGW rejestruje niezwłocznie Partnera w API-GWD CZYSTE
POWIETRZE oraz przesyła na adres e-mail, wskazany we Wniosku:
a) Link do API-GWD CZYSTE POWIETRZE;
b) Token autoryzacyjny do API-GWD CZYSTE POWIETRZE.
§5
Warunki korzystania z API-GWD CZYSTE POWIETRZE
1. NFOŚiGW udostępnia API-GWD CZYSTE POWIETRZE nieodpłatnie.
2. Partner zobowiązuje się do niepobierania opłat, w związku z korzystaniem przez Wnioskodawców
z Aplikacji API-GWD.
3.

Partner zobowiązany jest dbać o to, żeby Aplikacja API-GWD wykorzystywana była zgodnie z jej
przeznaczeniem, a korzystanie z niej nie naruszało powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
praw osób trzecich, a także nie wprowadzało Wnioskodawców w błąd, co do zasad i warunków
Programu.

4.

Partner zobowiązany jest się poinformować Wnioskodawców o adresie strony internetowej, na której
mogą zapoznać się z dokumentacją Programu, a także zobowiązany jest udzielać Wnioskodawcom
rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Aplikacji API-GWD oraz skutkach złożenia
Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Aplikacji API-GWD.

5. Partner zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, ażeby Aplikacja API-GWD odpowiadała
funkcjonalnością formularzowi Wniosku o dofinansowanie w GWD oraz była wolna od błędów, a także
zobowiązuje się wprowadzać wymagane przez NFOŚiGW zmiany, wynikające w szczególności ze
zmian API-GWD CZYSTE POWIETRZE, GWD lub dokumentacji Programu, z zastrzeżeniem
ust. 6 i 7.
6.

W przypadku zmian w API-GWD CZYSTE POWIETRZE, Aplikacji API-GWD lub innych zmian
mogących wpłynąć na funkcjonowanie API-GWD CZYSTE POWIETRZE, NFOŚIGW może
zobowiązać Partnera do powtórnego przeprowadzenia testów, o których mowa w § 4 ust. 9.
Postanowienia § 4 ust. 10-14 stosuje się odpowiednio.

7.

Brak wprowadzenia przez Partnera wymaganych przez NFOŚiGW zmian w Aplikacji API-GWD,
o których mowa w ust. 5, może skutkować brakiem możliwości prawidłowego złożenia Wniosku
o dofinansowanie.
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§6
Okresy niedostępności API-GWD CZYSTE POWIETRZE
1. NFOŚIGW dokłada wszelkich starań ażeby zapewnić nieprzerwane działanie API-GWD CZYSTE
POWIETRZE. NFOŚiGW zastrzega jednakże, że mogą wystąpić utrudnienia lub brak możliwości
korzystania z API-GWD CZYSTE POWIETRZE w następujących przypadkach:
a) na skutek działania siły wyższej;
b) awarii;
c) przez okres niezbędny do usunięcia awarii przez dostawców zewnętrznych usług
niezbędnych

do

prawidłowego

funkcjonowania

API-GWD

CZYSTE

POWIETRZE,

w szczególności takich jak: ePUAP, Węzeł Krajowy (login.gov.pl), strony internetowe banków
służące do uwierzytelniania dostępu przez Węzeł Krajowy;
d) przez okres niezbędny do wprowadzenia zmian oraz przeprowadzania testów w API-GWD
CZYSTE POWIETRZE;
e) przez okres niezbędny do wprowadzenie zmian w GWD oraz związanych ze zmianą
dokumentacji Programu;
f)

przez okres prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego NFOŚiGW.

2. NFOŚIGW poinformuje Partnerów o niedostępności API-GWD CZYSTE POWIETRZE oraz
szacowanym okresie niedostępności API-GWD CZYSTE POWIETRZE za pośrednictwem poczty
elektronicznej

lub

poprzez

zamieszczenie

stosownego

komunikatu

na

stronie

https://czystepowietrze.gov.pl/ .
§7
Pozbawienie Partnera dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE
NFOŚiGW może pozbawić Partnera dostępu do Środowiska testowego API-GWD oraz API-GWD
CZYSTE POWIETRZE w następujących przypadkach:
a) Partner narusza postanowienia Regulaminu;
b) Aplikacja API-GWD jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
c) braku wprowadzenia przez Partnera zmian w Aplikacji API-GWD, o których mowa w § 5 ust.
5;
d) negatywnej oceny testów, przeprowadzonych w ramach procedury, o której mowa w § 5
ust. 6;
e) braku akceptacji Regulaminu, zgodnie z § 8 ust. 4;
f)

braku korzystania przez Partnera z API-GWD CZYSTE POWIETRZE tj. w sytuacji braku
wpływu Wniosku o dofinansowanie przez okres 12 miesięcy.
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§8
Zmiana Regulaminu
1. NFOŚiGW może zmienić Regulamin, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności API-GWD
CZYSTE POWIETRZE, zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem API-GWD CZYSTE
POWIETRZE, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych
NFOŚiGW lub dokumentacji Programu.
2. Zmiana Regulaminu może polegać na zmianie lub uchyleniu jego poszczególnych postanowień,
dodaniu nowych postanowień lub wprowadzeniu nowego regulaminu.
3. NFOŚiGW każdorazowo poinformuje Partnerów, nie później niż 14 dni przez planowaną datą wejścia
w życie zmienionego Regulaminu, o jego zmianie poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na
stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres
poczty elektronicznej, wskazany we Wniosku.
4. Partner, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować każdorazowo zmieniony Regulamin, pod
rygorem pozbawienia dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE.
§9
Odpowiedzialność
1. NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienie w korzystaniu lub brak możliwości korzystania
z API-GWD CZYSTE POWIETRZE, w tym w przypadkach niedostępności API-GWD CZYSTE
POWIETRZE, o których mowa w § 6.
2. Partner ponosi odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację i prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji
API-GWD.
3. Partner ponosi odpowiedzialność za korzystanie z API-GWD CZYSTE POWIETRZE niezgodne
z postanowieniami Regulaminu.

§ 10
Pomoc techniczna
1. Problemy techniczne związane z korzystaniem z API-GWD CZYSTE POWIETRZE należy zgłaszać
przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie gwd.nfosigw.gov.pl.
2. Pytania merytoryczne dotyczące Programu, w tym sposobu wypełniania Wniosku o dofinansowanie
można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cp@nfosigw.gov.pl.
3. Odpowiedzi na zgłoszenia, o których mowa w pkt 1 i 2, będą udzielane w godzinach pracy NFOŚiGW.

§ 11
Dane osobowe Partnera
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1. NFOŚiGW będąc Administratorem danych określonym w art. 4 pkt 7) 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, będzie przetwarzał dane osobowe Partnera w sposób
określony w załączniku nr 3.
2. Wobec udostępnienia przez Partnera do NFOŚiGW, w związku ze złożeniem Wniosku, danych
osobowych osób występujących w imieniu Partnera, takich jak osób wskazanych jako osoby
do kontaktów, Partner zobowiązuje się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im
informacji dot. RODO zamieszczonej w załączniku nr 3 do Regulaminu:
a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych NFOŚiGW,
b) o tym, że NFOŚiGW jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich
dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
c) o tym, że Partner jest źródłem, od którego NFOŚiGW pozyskał ich dane,
d) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez
NFOŚiGW.
3. Na żądanie NFOŚiGW, Partner zobowiązuje się do dostarczenia NFOŚiGW potwierdzenia
przekazania informacji, o których mowa w ust. 2.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Partner wyraża zgodę na umieszczenie swojej nazwy i numeru NIP w Rejestrze Partnerów
znajdujących się na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ .
2. Jeżeli Regulamin lub zawarte z Partnerem porozumienie/umowa, o której mowa w § 2 ust. 6
Regulaminu lub odrębna umowa nie stanowi inaczej, Partner nie jest upoważniony do korzystania ze
znaków towarowych, logotypów, nazw handlowych lub innych praw własności intelektualnej,
do których prawa przysługują NFOŚIGW.
3. Partner zobowiązuje się informować Wnioskodawców, o wszelkich istotnych zdarzeniach mogących
mieć znaczenie dla funkcjonowania API-GWD CZYSTE POWIETRZE, w zakresie w jakim uzyskał
takie informacje.
4. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z API-GWD CZYSTE POWIETRZE, nierozwiązane polubownie,
będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby NFOŚiGW sąd powszechny.

Załączniki:
1. Dokumentacja wdrożeniowa
2. Wzór wniosku o uzyskanie dostępu do API-GWD CZYSTE POWIETRZE
3. Informacja RODO
4. Porozumienie w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
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