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Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si stáhli aplikaci e-TOLL PL. Předtím, než ji 

začnete používat, přečtěte si podmínky jejího používání. Tyto podmínky obsahují popis 

způsobu a zásad fungování aplikace a důležité informace týkající se Vašich osobních 

údajů a bezpečnosti. 

Aplikace e-TOLL PL umožňuje, aby polská Státní finanční zpráva zpracovávala Vaše 

údaje, včetně geolokačních, za účelem plnění zákonných povinností. Údaje jsou 

uchovávány v šifrované podobě na Vašem mobilním zařízení. 

Aplikace umožňuje elektronické hrazení mýtných poplatků podle zákona o veřejných 

pozemních komunikacích a zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním 

fondu. Aplikace také umožňuje sledovat jízdu vozidla v rámci systému SENT. Jedná 

se o alternativní nástroj ve vztahu k jiným formám plnění příslušných zákonných 

povinností. 

Z důvodu funkce přenosu dat, včetně geolokačních, kterou aplikace používá, jsou 

údaje uživatelů v aplikaci zpracovávány Státní finanční správou za účelem plnění 

povinnosti výběru mýtných poplatků a monitorování jízdy vozidel v systému SENT. Aby 

bylo možné posílat data z uživatelského zařízení ve vozidle, musí uživatel spustit v 

aplikaci příslušnou funkci. 

Aby bylo možné hradit elektronické mýtné poplatky, je nutné souhlasit s podmínkami 

a zaregistrovat vozidlo a komerční číslo aplikace na internetovém zákaznickém účtu v 

systému SPOE KAS (mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikace je poskytována zdarma. 

Aplikaci a s ní související služby poskytuje Státní finanční správa. 

  

  

Podmínky používání a politika ochrany soukromí aplikace e-TOLL 

PL  

  

§ 1. Aplikace 

1. Dodavatelem aplikace (dále jenom „dodavatel“) je polská Státní finanční správa 

se sídlem ve Varšavě, ul. Świętokrzyska 12.  

2. „Aplikace“ je software dodavatele s názvem „e-TOLL PL”, který je určen k 

instalaci na mobilním zařízení uživatele a který je používán v souladu s 

podmínkami vymezenými v tomto dokumentu.  

3. Aplikace slouží ke zjišťování polohy a placení poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidlem uživatele na základě geolokačních dat, které umožňují zjistit 

polohu vozidla, za které jsou vybírány mýtné poplatky za užívání zpoplatněných 

úseků pozemních komunikací v Polsku, nebo u něhož je nutné poskytovat data 

do systému SENT. 



Podmínky používání aplikace e-TOLL PL   Strana 2 / 8  

4. Aplikace zajišťuje předávání geolokačních dat uživatele do Systému placení 

elektronických mýtných poplatků Státní finanční správy (dále jenom „SPOE 

KAS“), nebo do Systému elektronického monitoringu dopravy (dále jenom 

„SENT“) a jejich uložení v šifrované podobě v mobilním zařízení uživatele.  

5. Mýtné poplatky za užívání placených úseků pozemních komunikací jsou 

stanovovány dle následujících předpisů: 

5.1. Mýtný poplatek za užívání veřejných pozemních komunikací – podle zákona 

ze dne 21. dubna 1985 o veřejných pozemních komunikacích. 

5.2. Mýtný poplatek za užívání dálnic – podle zákona ze dne 27. října 1994  

o placených dálnicích a Státním silničním fondu. 

6. Přeprava zboží je monitorována v rámci systému SENT na základě:  

6.1. zákona ze dne 9. března 2017 o systému monitorování silniční a železniční 

přepravy zboží a pohybu topných paliv. 

7. Aplikaci pro systém Android lze stáhnout z obchodu Google Play, pro systém iOS 

z App Store.   

8. Stažení a používání aplikace je bezplatné. Datový přenos a hlasové služby  

při stahování a používání aplikace mohou být zpoplatněny příslušnými 

telekomunikačními operátory.  

9. Internetový zákaznický účet (IKK SPOE KAS) je samoobslužný portál SPOE KAS 

zajišťující obsluhu účtu uživatele v systému e-TOLL. Prostřednictvím IKK uživatel 

může registrovat do systému e-TOLL, konfigurovat klíčové parametry služeb 

podle svých potřeb, včetně:  

• založení zúčtovacích účtů a nastavení způsob hrazení užívání pozemních 

komunikací, 

• registrace vozidel a jejich párování s preferovaným zařízením (mobilní aplikace, 

OBU, ZSL), 

• spravování finančních prostředků, převádění prostředků na účet a hrazení 

vyúčtování, 

• přidávání dalších uživatelů, kteří podle přidělených oprávnění mohou používat 

účet v systému e-TOLL, 

• ověření uskutečněných jízd v systému e-TOLL a ověření uskutečněných plateb. 

 

§ 2. Uživatelé 

1. Uživateli aplikace ve smyslu těchto podmínek jsou: 
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1.1. uživatelé pozemních komunikací zaregistrovaní v IKK SPOE KAS a jedoucí 

vozidly nebo jízdními soupravami: 

a) s povolenou celkovou hmotností nad 3,5 tuny, 

b) s povolenou celkovou hmotností do 3,5 tuny, 

c) autobusy, bez ohledu na jejich povolené celkové hmotnosti. 

1.2. Uživatelé pozemních komunikací uskutečňující přepravu zboží v rámci 

systému SENT. 

2. Pro používání aplikace k úhradě mýtných poplatků nebo k poskytování dat do 

systému SENT musí být uživatelé vybavení mobilními zařízeními umožňujícími 

přenos geolokačních dat.  

3. Pokud bude v IKK zaregistrován účet pro předplacené platby, bude možné užívat 

zpoplatněné pozemní komunikace a hradit mýtné poplatky pomocí aplikace po 

předchozím zajištění potřebných finančních prostředků na účtu přiřazeném k 

příslušnému vozidlu. 

4. Uživateli aplikace mohou být pouze osoby, které splňují podmínky vymezené 

výše v odst. 1 až 3. Uživateli aplikace nemohou být zejména uživatelé vozidel, 

která nejsou registrována v systému SPOE KAS, nebo neuskutečňující přepravu 

v rámci systému SENT. 

§ 3. Aktivace aplikace 

1. Při prvním použití je nutné aplikaci registrovat a aktivovat v IKK SPOE KAS.  

2. Při aktivaci bude aplikaci přiřazeno komerční číslo vygenerované při instalaci 

v konkrétním účtu IKK SPOE KAS. 

§ 4. Funkce aplikace 

1. Řádně aktivovaná aplikace umožní uživateli využívat následující funkcionality:  

1.1. Zahájení jízdy a zahájení přenosu geolokačních dat za účelem hrazení 

mýtných poplatků, nebo pro systém SENT GEO (podle druhu jízdy) – funkce 

„Konfigurace jízdy“ a „Zahájit jízdu“. 

1.2. Signalizace stavu zařízení (baterie, GPS signál a internetové připojení) – 

zprávy aplikace. 

1.3. Převody peněžních prostředků na účet pro hrazení v předplaceném režimu 

– funkce „Stav účtu“. 

1.4. Ukončení jízdy a zastavení přenosu geolokačních dat – funkce „Ukončit 

jízdu“. 

1.5. Zobrazení souhrnu jízdy s údaji o době jízdy, lokalitě a použitém vozidle 

(zobrazí se na obrazovce automaticky po ukončení jízdy). 
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2. Na základě zaznamenaných dat aplikace vypočte mýtné poplatky za užívání 

pozemních komunikací. 

3. Funkce „Historie“ zobrazuje historii:  

3.1. jízd uživatele, včetně zpoplatněných (čas zahájení a ukončení jízdy, změny 

režimu sledování), 

3.2. změn konfigurace přívěsu. 

 

4. Pomocí funkce „Historie“ si uživatel aplikace může prohlížet historii 

uskutečněných jízd za předchozí tři měsíce. 

  

§ 5. Technické požadavky 

1. Aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačním systémem Android verze 

alespoň 8.0 (je doporučeno používat nejnovější dostupnou verzi), nebo iOS ve 

verzi alespoň 14 s přístupem k App Store.  

2. Pro stažení a aktivaci aplikace je vyžadováno internetové připojení.  

3. Požadavky na mobilní zařízení zajišťující správné fungování aplikace:  

3.1. alespoň 200 MB volné paměti,  

3.2. na zařízení nesmí být nainstalovány modifikace operačního systému, 

zejména úpravy prolamující ochranu výrobce mobilního zařízení nebo 

operačního systému (tzv. jailbreaking a rooting), 

3.3. zařízení musí umožňovat se připojit k internetu, 

3.4. zařízení musí mít GPS modul. 

4. Dodavatel upozorňuje, že pro správné fungování aplikace je vyžadováno:  

4.1. internetové připojení, 

4.2. identifikátor mobilního zařízení a informace o připojení, 

4.3. geolokační data. 

5. Dodavatel upozorňuje, že k zajištění řádného fungování aplikace a řádné 

ochrany používaných dat musí být nutné instalovat poskytované aktualizace. 

Dodavatel doporučuje instalovat tyto aktualizace neprodleně po jejich zveřejnění 

na platformách Google Play nebo App Store.  

6. Uživatel je povinen instalovat aktualizace operačního systému v souladu s 

doporučeními výrobce daného mobilního zařízení a systému Android. Pokud 

nebudou operační systém nebo aplikace aktuální, může dojít ke snížení 

bezpečnosti aplikace, či dokonce k úniku dat z aplikace. 

7. Výrobci mobilních zařízení mohou používat různé mechanizmy optimalizace 

využití nainstalované baterie. V některých případech příliš dlouhé fungování 

aplikace na pozadí může rušit přenos geolokačních dat do systémů SPOE KAS 
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nebo SENT. Aby přenos geolokačních dat probíhal bez potíží, je uživatel 

mobilního zařízení povinen zajistit, aby byla aplikace za jízdy na zařízení 

zobrazena. 

§ 6. Soukromí a bezpečnost 

1. Přenos geolokačních dat je povinný a nezbytný k plnění povinností uživatele 

souvisejících s hrazením elektronických mýtných poplatků nebo při 

uskutečňování přepravy v systému SENT. 

2. Zjišťování polohy v reálném čase umožňuje stanovit výši elektronických mýtných 

poplatků a sledovat přepravu zboží v systému SENT. Geolokační data jsou 

shromažďována nepřetržitě, a to také když je aplikace za jízdy spuštěná na 

pozadí.  

3. Při plnění povinnosti hrazení elektronických mýtných poplatků pomocí aplikace 

slouží geolokační data ke zjištění zpoplatnění příslušného úseku pozemní 

komunikace. V tomto případě slouží přenášena data pouze k výpočtu výše 

příslušného elektronického mýtného poplatku na základě zákona o veřejných 

pozemních komunikacích či zákona o veřejných dálnicích. V případě funkce 

sloužící k monitorování přepravy v systému SENT jsou data předávána v 

nepřetržitém režimu za účelem umožnění dohledu nad přepravou zboží na 

základě zákona o systému monitorování. Geolokační data nejsou archivována 

ani používána k jiným účelům. Interval přenosu dat lze konfigurovat v rozmezí od 

5 do 60 sekund. 

4. Dodavatel doporučuje, aby uživatel před ukončením používání určitého 

mobilního zařízení a před jeho předáním třetí osobě smazal ze systému data i 

aplikaci.  

5. Aplikace uchovává následující údaje uživatele: 

5.1. geolokační data poskytovaná uživatelem během užívání zpoplatněných 

pozemních komunikací, nebo přepravy v systému SENT, 

5.2. registrační čísla vozidel, 

5.3. komerční identifikátor uživatele, 

5.4. identifikátor účtu registrovaného v SPOE KAS, 

5.5. historii zpoplatněných jízd (za 3 měsíce), 

5.6. seznam přeprav SENT (přepravy uskutečňované v systému SENT).   

6. Dodavatel přijímá geolokační data z aplikace z území Polska a shromažďuje 

pouze ta z nich, která slouží ke stanovení elektronického mýtného poplatku, nebo 

ke sledování přeprav v systému SENT. 

7. Kromě elektronického přenosu dat do systémů SPOE KAS nebo SENT aplikace 

nenabízí žádné funkce pro jejich export ani import.  
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8. Dodavatel neumožňuje obnovu čísla PIN a hesla k aplikaci. Pokud dojde ke ztrátě 

přístupového hesla k aplikaci, je nutné ji smazat z mobilního zařízení spolu se 

všemi daty, znovu si ji nainstalovat a aktivovat.  

9. Dodavatel vynakládá nejvyšší úsilí za účelem zajištění vysoké úrovně informační 

bezpečnosti aplikace a dat uživatelů. Dodavatel ale upozorňuje, že vzhledem ke 

specifickému charakteru informačních technologií může být v budoucnu zjištěna 

náchylnost aplikace na určité hrozby. Proto dodavatel doporučuje aktualizovat 

aplikaci v souladu s § 5 odst. 5 a oznamuje, že může zveřejňovat doporučení 

týkající se zásad bezpečného používání aplikace.  

§ 7. Používání aplikace 

1. K okamžiku instalace aplikace poskytuje dodavatel uživateli licenci k jejímu 

používání za podmínek vymezených v § 7. Poskytnutá licence je nevýhradní, 

nepřenosná a neopravňuje k poskytování dalších licencí (sublicencí).   

2. Licence je poskytována na dobu neurčitou a bez územního omezení.   

3. Na základě poskytnuté licence je uživatel oprávněn rozmnožovat aplikace  

v rozsahu, který je nezbytný pro její instalaci a používání na uživatelových 

mobilních zařízeních, je-li to nutné k používání aplikace v souladu s těmito 

Podmínkami. 

4. S výhradou § 7 odst. 3 a výjimek vyplývajících z platných právních předpisů 

uživatel není oprávněn rozmnožovat tuto aplikaci jakýmkoliv jiným způsobem, 

provádět její překlady, úpravy, měnit uspořádání nebo uskutečňovat jakékoliv jiné 

změny.  

§ 8. Technická podpora a oznámení uživatelů 

1. Dodavatel poskytuje podporu pro aplikaci na telefonním čísle: 

a) +48 22 24 337 77 – placené číslo pro uživatele z Polska i zahraničí, poplatky 

podle ceníku operátora, 

2. Případné dotazy, připomínky a návrhy k aplikaci a jejímu fungování mohou 

uživatelé posílat elektronicky na e-mailovou adresu kontakt@etoll.gov.pl.  

§ 9. Odpovědnost 

1. Dodavatel oznamuje, že uživatel nese plnou odpovědnost za porušení právních 

předpisů a škodu způsobenou svou činností související s používáním aplikace, 

zejména odpovídá za autenticitu dat týkajících se užívání zpoplatněných úseků 

pozemních komunikací nebo týkajících se přeprav v systému SENT.  

2. Dodavatel oznamuje, že neodpovídá za:  

a) škody v důsledku neaktualizování aplikace, 
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b) škody v důsledku používání aplikace způsobem, který je v rozporu s 

právními předpisy nebo těmito Podmínkami, 

c) kvalitu a dostupnost telekomunikačních služeb, které jsou nezbytné k 

používání aplikace a jsou poskytovány telekomunikačním operátorem 

uživatele,  

d) vadné fungování aplikace vlivem vadného fungování operačního systému 

nebo mobilního zařízení uživatele.  

 

§ 10. Zpracování osobních údajů 

1. Správcem osobních údajů uživatele v aplikaci je Státní finanční správa, na kterou 

se můžete obracet na adrese 00-916 Varšava, ul. Świętokrzyska 12, nebo 

elektronicky na e-mail kancelaria@mf.gov.pl; 

2. Ve věci uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů v aplikaci se 

uživatel může obrátit na pověřence pro ochranu údajů elektronicky na e-mailovou 

adresu: iod@mf.gov.pl, 

3. Osobní údaje uživatele budou zpracovávány za účelem: 

a) plnění povinnosti úhrady elektronického poplatku na základě zákona ze dne 

21. března 1985 o veřejných komunikacích, mýtného na základě zákona ze 

dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a o Státním silničním fondu – 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR1, 

b) sledování přepravy v rámci systému SENT na základě zákona ze dne 9. března 

2017 o systému sledování silniční a železniční přepravy zboží a pohybu 

topných paliv – v souladu s č. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

c) podpory uživatele aplikace a rozvoje aplikace v rozsahu, který je nezbytný k 

plnění úkolů v rámci výkonu veřejné moci, tj. výběru poplatků a sledování 

přepravy – v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. 

4. Příjemci osobních údajů uživatele mohou být subjekty, které jsou oprávněny k 

jejich zpracování ze zákona; zvláštní kategorií příjemců, kterým mohou být tyto 

údaje poskytnuty, jsou zpracovatelé osobních údajů pro Státní finanční zprávu, 

zejména ti, s nimiž byly uzavřeny smlouvy o servisu používaných systémů a 

informačních aplikací. 

                                                
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. věst. EU L 119 z 4. 5. 2016, str. 1, ve znění pozdějších 

předpisů). 
 

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:iod@mf.gov.pl
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5. Osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu 

zpracování dle odst. 3 a dále po dobu vyplývající z právních předpisů. 

6. Uživatel má: 

a) právo na přístup ke svým osobním údajům v souladu s čl. 15 GDPR, 

b) právo požadovat opravu svých osobních údajů v souladu s čl. 16 GDRP, 

c) právo požadovat po Státní finanční zprávě omezení zpracování osobních 

údajů v souladu s čl. 18 GDRP,  

d) právo podat námitku v souladu s čl. 21 GDPR, 

e) právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

7. Zpracování osobních údajů uživatele v aplikaci je nezbytné k naplnění povinnosti 

výběru mýtných poplatků a sledování přeprav pomocí aplikace. Pokud nebudou 

údaje poskytnuty, uživatel nebude moci aplikaci používat. 

 

§ 11. Závěrečná ustanovení 

1. Uživatel může kdykoliv ukončit používání aplikaci tak, že ji odinstaluje ze svého 

mobilního zařízení.   

2. Současně se zveřejněním dalších verzí aplikace může dojít ke změně těchto 

Podmínek. Takové změny jsou závazné pro uživatele, kteří si příslušnou verzi 

nainstalují a odsouhlasí upravené změní Podmínek.  

3. Tyto podmínky jsou poskytovány v zdarma v aplikaci, dále pak ve formátu PDF 

na stránkách etoll.gov.pl a puesc.gov.pl ke stažení, archivaci a vytištění. 

  

  


