Podmínky účasti ve Fóru uživatelů pro dynamické dopravní informace
Verze: 1.1
Prosíme, seznamte se s tímto dokumentem (dále označovaným jako „Podmínky“), který specifikuje základní
podmínky účasti ve Fóru uživatelů pro dynamické dopravní informace (dále jen „Fórum“). Přijetí těchto Podmínek
je nezbytné pro to, abyste se mohli Fóra a jeho aktivit účastnit.
Kontaktní informace organizátora Fóra:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava – Přívoz
E-mail: sdb@rsd.cz
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Účel Fóra

1.1

Fórum organizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) v rámci své činnosti provozovatele
dopravně informačních služeb jako podpůrnou platformu odborné veřejnosti.

1.2

Fórum je odbornou diskuzní skupinou, jejímž cílem je zajistit maximalizaci kvality a užitečnosti dat
získaných z plošného monitorovacího telematického systému, který v reálném čase poskytuje informace
o aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací ČR (dále jen „Systém“). Systém pro ŘSD dodala
a provozuje společnost VARS BRNO a.s., IČO: 63481901, se sídlem Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00
Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1743.

1.3

Členem Fóra se může stát rovněž i odběratel dopravních dat a rovněž člen Fóra se může stát odběratelem
dat po podpisu vzorové smlouvy. Vztahy mezi ŘSD a členy Fóra související s odběrem dopravních dat se
vedle těchto Podmínek řídí také podmínkami uvedenými ve smlouvě o odběru dat.

1.4

Členství ve Fóru je bezplatné. Členové Fóra mají možnost zejména:

1.5
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1.4.1

účastnit se workshopů, setkání, diskuzních skupin a dalších aktivit organizovaných ŘSD v rámci
Fóra;

1.4.2

získávat od ŘSD data ze Systému a další relevantní informace; a

1.4.3

vznášet dotazy, připomínky a podněty týkající se fungování Systému, kvality dat apod.

Vybranými aktivitami souvisejícími s činností Fóra, zejména jeho moderováním, může ŘSD pověřit třetí
subjekty. V případě takového pověření bude ŘSD členy Fóra informovat o tom, který subjekt aktivitami
souvisejícími s činností Fóra pověřilo a o rozsahu takového pověření, včetně oprávnění zastupovat ŘSD ve
vztazích se členy Fóra.
Ochrana důvěrných informací

2.1

Pro naplnění účelu Fóra mohou být ze strany ŘSD nebo jiných členů Fóra členům poskytovány informace,
které ŘSD nebo poskytující člen Fóra označí jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy
(dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrnými informacemi jsou rovněž veškeré informace, které účastníci
Fóra získají v souvislosti se svou účastí na aktivitách Fóra.

2.2

Důvěrnými informacemi nejsou informace, které jsou běžně veřejně dostupné nebo u nichž ŘSD nebo
poskytující člen Fóra přijímajícího člena Fóra povinnosti mlčenlivosti výslovně písemně zprostí. V případě
pochybnosti o běžné veřejné dostupnosti konkrétní informace se má za to, že se o běžně veřejně
dostupnou informaci nejedná.
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Ve vztahu k Důvěrným informacím se každý člen Fóra zavazuje:
2.3.1

zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám;

2.3.2

chránit Důvěrné informace a zajistit je tak, aby nedošlo k porušení povinnosti mlčenlivosti dle
těchto Podmínek, tj. zejména Důvěrné informace zajistit před odcizením, ztrátou nebo
zpřístupněním třetí osobě;

2.3.3

využívat Důvěrné informace výlučně za účelem své činnosti v rámci Fóra, pokud není mezi
přijímajícím členem a ŘSD nebo poskytujícím členem dohodnuto jinak; a

2.3.4

zdržet se při nakládání s Důvěrnými informacemi jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s poctivým
obchodním stykem, dobrými mravy soutěže či dobrými mravy, zejména je povinen zdržet se
jednání, kterým by zneužil Důvěrné informace v rozporu s účelem jejich poskytnutí ze strany ŘSD
nebo poskytujícího člena, nebo způsobem, který je způsobilý přivodit ŘSD nebo poskytujícímu
členovi újmu na pověsti, případně újmu v obchodních vztazích.

ŘSD je oprávněno informace poskytnuté členy Fóra využívat v mezích stanovených článkem 3 těchto
Podmínek.
Práva duševního vlastnictví

3.1

Člen tímto uděluje ŘSD bezúplatné, nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezené oprávnění
(licenci) k využívání veškerých informací a podkladů, které účastník v rámci své účasti ve Fóru nebo
v souvislosti s ní ŘSD sdělí. Využíváním podle předchozí věty se rozumí také úprava, zveřejnění nebo šíření
informací a podkladů (i částečné), a to samostatně nebo ve spojení s jinými daty.

3.2

Veškeré informace a podklady od účastníků Fóra bude ŘSD využívat výlučně ke splnění účelů Fóra.

3.3

Člen nemá nárok na žádnou dodatečnou odměnu za využití jím poskytnutých informací nebo podkladů ze
strany ŘSD.

3.4

Nevyplývá-li z ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit, něco jiného, není ŘSD
povinno uvádět člena Fóra jako zdroj jím využívaných informací a podkladů.

3.5

Ostatní členové Fóra nejsou bez souhlasu poskytujícího člena oprávněni využívat jím poskytnuté
informace a podklady mimo Fórum, pokud takové oprávnění nevyplývá z platných právních předpisů.

4

Další pravidla účasti na Fóru

4.1

Při účasti na aktivitách Fóra se všichni členové zavazují jednat tak, aby nedocházelo k porušování právních
předpisů a/nebo dobrých mravů. Zejména se členové zavazují zdržet se jakýchkoliv komentářů a dalších
projevů, které jsou urážlivé, způsobilé přivodit újmu na pověsti nebo obchodní činnosti ŘSD, ostatních
členů Fóra nebo třetích stran, nebo jsou jiným způsobem závadné.

4.2

Členové se zavazují neposkytovat v rámci Fóra vědomě nepravdivé informace.

5

Sankce za porušení

5.1

V případě porušení těchto Podmínek je ŘSD jakožto organizátor Fóra oprávněno pozastavit nebo zcela
ukončit účast člena ve Fóru.

5.2

V případě porušení povinností týkajících se zacházení s Důvěrnými informacemi ŘSD podle čl. 0 těchto
Podmínek se člen zavazuje uhradit ŘSD smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení. Tím není dotčeno právo ŘSD na náhradu vzniklé škody v plné výši.

6
6.1

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje členů Fóra jsou zpracovávány v rozsahu, pro účely a způsobem uvedeným v Oznámení o
zpracování osobních údajů.
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6.2
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Ochrana osobních údajů členů Fóra se řídí zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na webových
stránkách ŘSD.
Závěrečná ustanovení

7.1

Tyto Podmínky jsou pro členy závazné po celou dobu jejich účasti ve Fóru. V případě, že si člen již dále
nepřeje účastnit se Fóra, sdělí tuto skutečnost písemně Organizátorovi Fóra. Povinnosti člena ve vztahu
k Důvěrným informacím vyplývající z čl. 2 a povinnost k úhradě sankce dle čl. 5.2 těchto Podmínek trvají i
po skončení účasti člena ve Fóru.

7.2

Znění těchto Podmínek je ŘSD oprávněno kdykoliv měnit či doplňovat. Aktuální verze Podmínek bude
členovi zaslána vždy na kontaktní e-mail.
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