štátu alebo iné podobné prekážky, ktoré nastali nezávisle od
vôle IRIS IDENT a bránia jej v splnení ich povinností, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by IRIS IDENT alebo tretia
osoba takúto prekážku alebo jej následky odvrátili alebo
prekonali a že by v čase vzniku záväzku takúto prekážku
predvídali.

Všeobecné podmienky RPZV
1.

PREDMET VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

1.1.

Spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., so sídlom Mládežnícka 36, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 052 639 (ďalej len „IRIS IDENT“)
vydáva tieto Všeobecné podmienky RPZV (ďalej len
„Všeobecné podmienky“).

1.2.

Všeobecné
podmienky
Prispievateľa.

upravujú

práva

1.3.

Práva a povinnosti Prispievateľa sa budú riadiť Všeobecnými
podmienkami, Manuálom ako aj pokynmi IRIS IDENT, s
ktorými bol Prispievateľ oboznámený. Všeobecné podmienky,
Manuál a spravidla aj pokyny IRIS IDENT sú zverejnené aj na
www.rpzv.sk v zóne pre prispievateľov. Prispievateľ je povinný
rešpektovať aj pokyny alebo nariadenia orgánov verejnej moci.

„Webové sídlo“ je webové sídlo www.rpzv.sk (resp. iné
webové sídlo určené IRIS IDENT), na ktorom sú uvedené
podrobnosti o RPZV ako aj Všeobecné podmienky a Manuál,
spravidla umiestnené v samostatnej zóne pre prispievateľov.

a povinnosti

„Zákon“ je zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v aktuálnom znení.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI

3.1.

Prispievateľ je okrem ďalších povinností povinný najmä:
a)

používať RPZV za účelom a za podmienok stanovených
Všeobecnými podmienkami, ako aj za podmienok
určených v Manuáli, pokynoch IRIS IDENT alebo
pokynoch umiestnených najmä v RPZV a pritom
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, princípy
dobrých mravov a poctivého obchodného styku a v
primeranej a prípustnej miere brať do úvahy záujmy
tretích osôb a vyhýbať sa akémukoľvek konaniu alebo
opomenutiu, ktoré by mohlo znamenať ohrozenie alebo
porušenie práv alebo záujmov IRIS IDENT alebo tretích
osôb,

b)

zabezpečiť utajenie všetkých Prihlasovacích údajov, ak
boli zo strany IRIS IDENT pridelené alebo boli s
Prispievateľom dohodnuté, chrániť ich pred zverejnením
alebo sprístupnením neoprávneným osobám, stratou
alebo odcudzením. Prispievateľ je zodpovedný za všetky
úkony uskutočnené prostredníctvom Prihlasovacích
údajov. IRIS IDENT nezodpovedá za škody spôsobené
zneužitím Prihlasovacích údajov,

c)

požiadať IRIS IDENT bez zbytočného odkladu o zmenu
alebo zrušenie ktoréhokoľvek Prihlasovacieho údaja v
prípade jeho straty, odcudzenia alebo pri podozrení, že sa
s ním oboznámila neoprávnená osoba, a to spôsobom
podľa pokynov IRIS IDENT,

„Prihlasovacie údaje“ sú prihlasovacie meno, heslo, prípadne
iné personalizované prvky bezpečnosti pridelené IRIS IDENT
Prispievateľovi za účelom bezpečnej komunikácie a využívania
RPZV a identifikácie Prispievateľa.

d)

nezneužívať RPZV spôsobom, ktorým by neoprávnene
zasahoval do práv IRIS IDENT alebo tretích osôb, najmä
no nielen spôsobmi uvedenými v bode 4.3. Všeobecných
podmienok,

„RPZV“ je Register prevádzkových záznamov vozidiel, do
ktorého sa zaznamenávajú Údaje.

e)

nezasahovať a nemanipulovať s RPZV a ani neumožniť
takýto zásah alebo manipuláciu tretej osobe, hoci aj z
nedbanlivosti,

f)

bez zbytočného odkladu ohlásiť IRIS IDENT poruchu v
RPZV,

g)

zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany
zariadení, ktoré využíva pre účely pripojenia do RPZV,

h)

oznamovať IRIS IDENT zmenu identifikačných údajov
Prispievateľa, ako aj akýchkoľvek iných zmien údajov
uvedených
v dokumentoch
(napr.
aj
ukončenie
podnikania, zmena povinnosti zasielať Údaje do RPZV), a
to
písomne
spolu s
hodnoverným
dokladom
preukazujúcim príslušnú zmenu, najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa príslušnej zmeny, ak nebolo
určené inak; zmena nadobudne voči IRIS IDENT účinky
až dňom ich oznámenia a hodnoverného preukázania,

2.

POJMY A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

2.1.

„Integračný protokol“ je protokol, na základe ktorého po
splnení podmienok z neho vyplývajúcich a tiež vyplývajúcich
najmä zo Zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov bude Prispievateľovi umožnené zasielať Údaje do
RPZV.
„Manuál“ je užívateľská príručka k RPZV;
zverejnený a aktualizovaný na Webovom sídle.

Manuál

je

„Odometer“ je počítadlo celkovej prejdenej vzdialenosti
cestného motorového vozidla.
„Prispievateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
tvrdí, že je podľa § 48 ods. 3 Zákona povinná do RPZV zasielať
Údaje, ktorá riadne vyplnila Integračný protokol, ktorý bol
akceptovaný.
„Prevádzkové údaje“ sú údaje vzťahujúce sa na Prispievateľa
a na konkrétny prenos informácií do RPZV alebo
prostredníctvom RPZV alebo z RPZV a vznikajúce pri tomto
prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu do RPZV alebo
v RPZV alebo prostredníctvom RPZV. Za Prevádzkové údaje sa
považujú aj údaje zasielané Prispievateľom do RPZV alebo
Prispievateľovi z RPZV, ako aj ostatné iné údaje v RPZV.
Prevádzkové údaje nie sú osobnými údajmi.

„Údaje“ sú údaje a informácie najmä v rozsahu stanovenom
Zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
vrátane zobrazenej hodnoty Odometra, ktoré sa zasielajú do
RPZV; spôsob zasielania Údajov do RPZV stanovuje aj
všeobecne záväzný právny predpis, Manuál, pokyny IRIS
IDENT alebo aj pokyny orgánov verejnej moci.
„Všeobecné podmienky“ sú tieto alebo aktuálne Všeobecné
podmienky vydané IRIS IDENT. Všeobecné podmienky sú
zverejnené a aktualizované aj na Webovom sídle.
„Vyššia moc“ je akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť
v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä havárie,
živelné pohromy, zemetrasenia a iné poveternostné vplyvy alebo
prírodné katastrofy, výpadky elektrickej energie, krízové
situácie, vojny, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť
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i)

j)

k)

3.2.

vyvarovať sa a zamedziť akémukoľvek konaniu alebo
opomenutiu, ktorým by úmyselne alebo vedome
nedbanlivo
poškodzoval
RPZV
alebo
umožnil
neoprávnený prístup (bez výslovného povolenia
oprávnenej osoby) do svojich systémov a zariadení najmä
tým, že by rozširoval vírusy alebo iné formy škodlivého
softwaru a tým by umožnil neoprávnené nakladanie
najmä
monitorovanie,
pozmeňovanie,
extrakciu,
zverejňovanie alebo iné zneužitie údajov a dát inej osobe,

Údajov do RPZV zo strany Prispievateľa a to najmä z
nasledovných dôvodov:

zabezpečiť, aby v prípade zneužívania RPZV, vrátane
prípadov podozrenia zo zneužívania RPZV boli vykonané
všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od
takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne
predpisy alebo dojednania medzi ním a IRIS IDENT a tiež
bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a
zásahov do oprávnených záujmov IRIS IDENT; tým nie je
dotknutá zodpovednosť Prispievateľa za škodu spôsobenú
IRIS IDENT,
doplniť každé oznámenie zaslané IRIS IDENT
elektronickou poštou, alebo iným spôsobom ako
doručením originálu, doručením jeho originálu IRIS
IDENT najneskôr do 3 pracovných dní, ak ho o to IRIS
IDENT požiada; na oznámenia, ktoré neboli v tejto lehote
takto doplnené, sa neprihliada, ak nebolo dohodnuté inak.

IRIS IDENT má okrem ďalších práv právo
a)

zamedziť šíreniu údajov, ktoré Prispievateľ šíri v rozpore
so Všeobecnými podmienkami, Manuálom, pokynmi IRIS
IDENT alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, s
prihliadnutím na podmienky stanovené príslušnými
právnymi predpismi,

b)

vykonávať také zmeny na zariadeniach vo vlastníctve/v
užívaní IRIS IDENT (resp. jeho dodávateľov) ako aj
zaviesť dodatočné spôsoby ich ochrany, pokiaľ sú
nevyhnutné za účelom ochrany informácií, prispievateľov
alebo infraštruktúry, a to aj v prípade, že bude v dôsledku
týchto opatrení prechodne obmedzená dostupnosť RPZV
alebo bude jej poskytovanie dočasne prerušené počas
nevyhnutne potrebnej doby,

c)

zrušiť platnosť Prihlasovacích údajov resp. niektorých z
nich pridelených zo strany IRIS IDENT v prípade zmeny v
osobe Prispievateľa, ak už Prispievateľ nevyužíva RPZV
alebo v inom prípade,

e)

práva a povinnosti vzniknuté zo vzťahu s Prispievateľom
alebo ich časť postúpiť na tretiu osobu a to ja bez súhlasu
Prispievateľa.

4.

PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE

4.1.

IRIS IDENT je oprávnený prerušiť alebo obmedziť prevádzku
RPZV Prispievateľovi alebo prispievateľom, alebo zasielanie

za účelom vykonania nevyhnutnej pravidelnej údržby
RPZV, a to na nevyhnutne potrebný čas, alebo

b)

zo závažných technických alebo prevádzkových dôvodov,
napr. prekročenia kapacity, nevyhnutnej opravy alebo
rekonštrukcie RPZV alebo prevádzkových zariadení, alebo

c)

z dôvodov Vyššej moci alebo mimoriadnej udalosti, alebo

d)

z dôvodu nedostupnosti údajov (informácií), či ich
nedispozície, alebo

e)

nesplnenia podmienky alebo povinnosti zo strany
Prispievateľa vyplývajúcej zo Všeobecných podmienok,
Manuálu, pokynu IRIS IDENT alebo zo všeobecne
záväzného právneho predpisu, alebo

f)

zneužívania RPZV, a to až do odstránenia ich zneužívania
alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich ich
zneužívaniu, alebo

g)

na základe príslušného všeobecne záväzného právneho
predpisu, jeho zmeny či zrušenia alebo rozhodnutia
príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov
Európskych spoločenstiev), alebo

h)

z iného dôvodu na strane IRIS IDENT alebo tretej osoby,
alebo aj bez uvedenia dôvodu.

4.2.

Prerušenia alebo obmedzenie podľa bodu 4.1. sa nepovažuje za
poruchu RPZV a Prispievateľovi neprislúcha žiadna náhrada za
dobu daného prerušenia alebo obmedzenia. IRIS IDENT bude o
opatreniach uvedených v bode 4.1. primeraným spôsobom
(napr. prostredníctvom RPZV a pod.) informovať Prispievateľa,
pokiaľ bude reálne ho vopred identifikovať a informovať.

4.3.

Za zneužívanie RPZV sa považuje najmä ak:

za účelom zachovania bezpečnosti a ochrany
Prispievateľa, iných Prispievateľov, tretích osôb, integrity
RPZV ako aj za účelom zachovania parametrov RPZV s
cieľom predchádzať alebo zamedziť konaniu, ktoré je v
rozpore s ustanoveniami Všeobecných podmienok,
Manuálu, pokynmi IRIS IDENT, je IRIS IDENT
oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany RPZV, ak
je to potrebné z dôvodu jeho ochrany alebo ochrany
Prispievateľa, najmä je oprávnený určiť, že už nebude
dostupný RPZV alebo aplikácia a to bez akéhokoľvek
nároku zo strany Prispievateľa,

d)

a)

a)

Prispievateľ použije RPZV resp. výsledok (výstup) z RPZV
na iný účel ako je určený podľa Všeobecného predpisu,
Manuálu alebo všeobecne záväzného právneho predpisu,
alebo

b)

Prispievateľ naruší RPZV, vrátane akéhokoľvek pokusu o
získanie neoprávneného prístupu k RPZV, výsledkom
(výstupom) z RPZV alebo k iným údajom (informáciám),
pokúsi sa o preťaženie RPZV akýmkoľvek spôsobom,
alebo uskutoční čo i len pokus namierený proti RPZV,
alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj z
nedbanlivosti, alebo

c)

Prispievateľ používa RPZV spôsobom, ktorý znemožňuje
IRIS IDENT kontrolu jej používania, alebo

d)

Prispievateľ koná, hoci aj z nedbanlivosti, v rozpore so
všeobecne záväzným právnym predpisom, Všeobecnými
podmienkami, Manuálom alebo pokynom IRIS IDENT
alebo nekoná, hoci aj z nedbanlivosti, v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom, Všeobecnými
podmienkami, Manuálom alebo pokynom IRIS IDENT.

5.

OSTATNÉ USTANOVENIA

5.1.

IRIS IDENT má právo jednostranne zmeniť alebo upraviť
Všeobecné podmienky ako aj Manuál a to aj bez uvedenia
dôvodu, túto zmenu zverejní v RPZV alebo spôsobom
stanoveným v RPZV.

5.2.

IRIS IDENT má voči Prispievateľovi právo jednostranne zrušiť
akceptáciu Integračného protokolu, zrušiť Prihlasovacie údaje,
Všeobecné podmienky RPZV (strana 2/3)

5.3.

5.4.

zamedziť zasielaniu Údajov do RPZV alebo zamedziť akékoľvek
používanie RPZV:

d)

stratou, poškodením alebo zničením informácií, údajov
alebo súborov prenášaných do RPZV, z RPZV, v RPZV,

a)

ak Prispievateľ už nie je, nebol alebo nebude povinnou
osobou podľa Zákona na zasielanie Údajov do RPZV,

e)

použitím zariadenia, ktoré ruší činnosť RPZV alebo
nespĺňa štandardné technické parametre,

b)

ak IRIS IDENT ďalej nemôže plniť povinnosti vyplývajúce
najmä zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
ich časť v stanovenom rozsahu alebo v potrebnej kvalite,
tiež
z
dôvodov
technickej
alebo
právnej
neuskutočniteľnosti,

f)

zneužitím Prihlasovacích údajov, Prevádzkových údajov,
resp. iných informácií neoprávnenou osobou,

g)

z iného dôvodu, ktorý nebolo možné predvídať,

h)

spôsobenú v dôsledku dôvodov Vyššej moci.

a)

z dôvodu zmien alebo modernizácie RPZV,

b)

ak Prispievateľ opakovane používa RPZV spôsobom, ktorý
znemožňuje IRIS IDENT kontrolu jej používania,

c)

ak Prispievateľ opakovane porušuje všeobecne záväzný
právny predpis, Všeobecné podmienky, Manuál alebo
pokyny IRIS IDENT alebo neplní povinnosť zo všeobecne
záväzného právneho predpisu,

d)

ak Prispievateľ zneužíva RPZV alebo jej časť,

e)

na základe rozhodnutia alebo pokynu orgánu verejnej
moci,

f)

z iného dôvodu, resp. aj bez uvedenia dôvodu.

Prispievateľ vyhlasuje, že nebude poskytovať IRIS IDENT a do
RPZV osobné údaje. V prípade, ak by IRIS IDENT (alebo tretia
osoba v zmluvnom vzťahu s IRIS IDENT) prišiel pri plnení do
styku s osobnými údajmi a ak by táto povinnosť vyplývala
z osobitného predpisu, tak IRIS IDENT bude v postavení
sprostredkovateľa spracovávať osobné údaje a to výlučne
v rozsahu zodpovedajúcom účelu vzťahu, ktorý vznikol.
Dotknutými osobami sú klienti Prispievateľa, osobnými údajmi
sú meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu
totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu
elektronickej pošty v spojení s nimi alebo s niektorými z nich aj
identifikačné číslo vozidla VIN resp. EČ motorového vozidla.
Prispievateľ súhlasí, aby v takom prípade IRIS IDENT
spracovával osobné údaje a nakladali s nimi (predovšetkým
ukladanie na nosiče dát, vyhľadávaním v nich, poskytovaním
tretím osobám, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov).
Prispievateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa
postupoval tak, že prihliadal na odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť IRIS IDENT a jeho
schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
Prispievateľ súhlasí, aby osobné údaje boli spracúvané
prostredníctvom inej osoby.

6.

ROZSAH ZODPOVEDNOSTI

6.1.

IRIS IDENT nezodpovedá za škodu spôsobenú najmä:
a)

obsahom prenášaných informácií a údajov do RPZV,
z RPZV, v RPZV, alebo Prevádzkových údajov, a to najmä
v prípade, ak ide o informácie a údaje poskytované resp.
získané od tretích strán;

b)

v dôsledku nedovoleného, nevhodného alebo nesprávneho
nastavenia alebo umiestnenia RPZV alebo iného
zariadenia zo strany Prispievateľa,

c)

v dôsledku nesprávneho nastavenia RPZV, ich častí resp.
iných možností v RPZV,

6.2.

Poskytovateľ berie na vedomie, že vzhľadom aj na (1) špecifický
charakter RPZV, (2) závislosť činnosti RPZV a IRIS IDENT od
tretích osôb a ich súčinnosti, resp. od možností stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi či orgánmi verejnej
moci, (3) prípadnú nedostupnosť, nedispozíciu resp.
nesprávnosť údajov, informácií či RPZV či iných informačných
systémov, že IRIS IDENT za škodu (ani ušlý zisk) Poskytovateľa
ani tretej osoby nezodpovedá.

6.3.

Za obsah údajov v RPZV, poskytovaných do a z RPZV, prípadne
za ich neexistenciu, nedostupnosť či nedispozíciu IRIS IDENT
nezodpovedá.

7.

OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

7.1.

Akúkoľvek informáciu alebo oznámenie doručuje Prispievateľ v
písomnej forme na adresu sídla IRIS IDENT, ak v pokynoch
IRIS IDENT určený pre daný typ podania iný spôsob doručenia.

7.2.

Akúkoľvek informáciu alebo oznámenie, môže doručiť IRIS
IDENT Prispievateľovi aj e-mailom alebo iným spôsobom.
Oznámenie IRIS IDENT doručované prostredníctvom e-mailu
sa považuje za doručené momentom, keď IRIS IDENT odošle email na e-mailovú adresu Prispievateľa.

7.3.

Za deň doručenia oznamovaného niektorým zo spôsobov podľa
bodu 7.2. tohto článku sa považuje aj deň, v ktorý Prispievateľ
odoprie doručované oznámenie či písomnosť prevziať alebo v
ktorý je na zásielke doručovanej preukázateľne vyznačená
poznámka, z ktorej vyplýva, že Prispievateľ na adrese nemá
sídlo/miesto podnikania, Prispievateľ je neznámy alebo
podobného významu a novú adresu sídla alebo miesta
podnikania Prispievateľ IRIS IDENT-u neoznámil.

7.4.

Prispievateľ sa považuje za oboznámeného s pokynmi IRIS
IDENT, pokiaľ mu boli tieto pokyny sprístupnené v RPZV. IRIS
IDENT je oprávnený akékoľvek oznámenie oznámiť
Prispievateľovi jeho zverejnením v RPZV alebo iným obdobným
spôsobom; v takomto prípade sa oznámenie IRIS IDENT
považuje za doručené okamihom jeho zverejnenia.

7.5.

Oznámenie IRIS IDENT oznámené na ktorúkoľvek adresu
uvedenú Prispievateľom sa považuje za doručené do dispozičnej
sféry Prispievateľa.

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018.

V Banskej Bystrici dňa 20.5.2018

IRIS IDENT s.r.o.
IRIS SH, s.r.o.
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