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Vážený Používateľ! Ďakujeme za stiahnutie aplikácie e-TOLL PL. Prosíme, aby ste sa 

pred začatím využívania aplikácie oboznámili s týmito podmienkami. Vysvetľujú spôsob 

a pravidlá jej fungovania, ako aj obsahujú dôležité informácie týkajúce sa Vašich osobných 

údajov a bezpečnosti. 

Aplikácia e-TOLL PL umožňuje vedúcemu ŠFS spracovávať vaše údaje vrátane 

geolokalizačných údajov na účely plnenia povinností stanovených v zákone. Údaje sa 

ukladajú v šifrovanej podobe do vášho mobilného zariadenia. 

Aplikácia umožňuje úhradu elektronického mýta a poplatkov za jazdu v súlade s 

požiadavkami určenými v zákone o verejných komunikáciách, zákone o spoplatnených 

diaľniciach a Národnom cestnom fonde. Aplikácia umožňuje aj monitorovanie dopravy v 

rámci systému SENT. Aplikácia je alternatívnym nástrojom k iným formám plnenia vyššie 

uvedených zákonných povinností. V súvislosti so spustením funkcie prenosu údajov v 

aplikácii, vrátane geolokalizačných údajov, spracúva Vedúci ŠFS údaje Používateľov 

aplikácie na účely umožnenia plnenia povinnosti úhrady elektronického mýta, cestného 

poplatku a monitorovania dopravy v systéme SENT. Údaje sa odosielajú zo zariadenia 

Používateľa, ktorý uskutočňuje jazdu, pričom je potrebné, aby Používateľ vybral príslušnú 

funkciu aplikácie. Na používanie aplikácie na úhradu elektronického mýta alebo cestného 

poplatku je potrebné akceptovať tieto pravidlá a zaregistrovať vozidlo a obchodné číslo 

aplikácie na Internetovom zákazníckom účte (IZÚ) v systéme SEVM ŠFS 

(mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikácia je bezplatná. Aplikácia a s ňou súvisiace služby sú 

dodávané Vedúcim Štátnej finančnej správy. 

Podmienky používania a ochrany osobných údajov aplikácie e-TOLL PL 

§1. Aplikácia 

1. Dodávateľom Aplikácie (ďalej „Dodávateľ“) je Vedúci Štátnej finančnej správy, so 

sídlom na adrese Varšava (00-916), Świętokrzyska 12. 

2. "Aplikácia" je softvér Dodávateľa pod názvom "e-TOLL PL", určený na inštaláciu na 

mobilnom zariadení Používateľa, ktorého používanie prebieha podľa pravidiel 

uvedených v týchto Podmienkach.  

3. Aplikácia slúži na polohovanie a vyúčtovanie jázd vykonávaných vozidlom 

Používateľa na základe geolokalizačných údajov poskytovaných prostredníctvom 

Aplikácie, ktoré umožňujú určiť polohu vozidla, ktoré podlieha výberu mýta na 

spoplatnených úsekoch ciest v Poľsku alebo je povinné zasielať údaje do systému 

SENT.  



Podmienky používania aplikácie e-TOLL PL   Strana 2 / 10  
 
 

4. Aplikácia umožňuje odosielať lokalizačné údaje Používateľa do Systému 

elektronického výberu mýta Štátnej finančnej správy (ďalej „SEVM ŠFS”) a/alebo zo 

Systému Elektronického dozoru dopravy (ďalej „SEDD”) a uchovávať ich v 

šifrovanej podobe na mobilnom zariadení Používateľa. 

5. Poplatky za jazdy po spoplatnených úsekoch ciest sa vypočítavajú nasledovne: 

5.1 Elektronické mýto - sa vyberá na základe zákona zo dňa 21. marca 1985 

o verejných komunikáciách (ďalej zvk). 

5.2 Cestný poplatok za jazdu - vyberá sa na základe zákona zo dňa 27. 

októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde 

(ďalej zsd). 

6. Sledovanie prepravy tovarov v rámci systému SENT sa realizuje na základe: 

6.1 Zákona zo dňa 9. marca 2017 o systéme cestného a železničného 

sledovania prepravy tovarov a obchodovania s vykurovacími palivami 

(ďalej zss) 

7. Aplikáciu pre mobilné zariadenia so systémom Android si môžete stiahnuť z 

obchodu Google Play, a pre mobilné zariadenia so systémom iOS - z obchodu App 

Store. 

8. Sťahovanie a používanie Aplikácie je bezplatné. Používanie služieb prenosu údajov 

alebo hlasových spojení Používateľom v súvislosti so stiahnutím alebo využívaním 

Aplikácie môže súvisieť s poplatkami účtovanými telekomunikačným operátorom, 

ktorý poskytuje Používateľovi telekomunikačné služby. 

9. Internetový zákaznícky účet (IZÚ SEVM ŠFS) je samoobslužná služba SEVM ŠFS 

určená na obsluhu účtu Používateľa v systéme e-TOLL. Prostredníctvom IZÚ sa 

môžete zaregistrovať do systému e-TOLL, nastaviť kľúčové parametre služby a 

prispôsobiť ich svojim potrebám, okrem iného:  

 vytvoriť vyúčtovacie účty, pre ktoré určíte spôsob ako sa majú jazdy preplatiť. 

 zaregistrovať vozidlá a prepojiť ich s vybraným zariadením (mobilná aplikácia, 

OBU, ZSL). 

 spravovať svoje prostriedky, doplniť zostatok alebo zaplatiť dlžobný úpis. 

 pridať ďalších Používateľov, ktorí môžu v súlade s udelenými oprávneniami 

pomôcť pri obsluhe vášho e-TOLL účtu. 
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 skontrolovať uskutočnené jazdy v systéme e-TOLL a preveriť uhradené 

poplatky. 

§2. Používatelia 

1. Používateľmi Aplikácie sú v zmysle týchto podmienok: 

1.1 Používatelia ciest registrovaní v IZÚ SEVM ŠFS a využívajúci pre jazdu 

vozidlá alebo súpravy vozidiel:  

a) s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3.5 tony; 

b) s celkovou prípustnou hmotnosťou do 3.5 tony; 

c) autobusy bez ohľadu na celkovú prípustnú hmotnosť. 

1.2 Používatelia ciest, ktorí realizujú prepravy tovarov v rámci systému SENT. 

2. Aby mohli používatelia používať aplikáciu na splnenie povinnosti zaplatiť 

elektronické mýto a cestné poplatky alebo na prenos údajov do systému SENT, 

musia používatelia disponovať mobilnými zariadeniami, ktoré umožňujú prenos 

geolokalizačných údajov. 

3. V prípade registrácie účtu, ktorý umožňuje predplatenú úhradu poplatkov je jazda 

po spoplatnenej ceste a úhrada poplatkov s použitím Aplikácie možná po 

predchádzajúcom zaistení na účte priradenom k vozidlu vhodného množstva 

finančných prostriedkov. 

4. Používateľmi Aplikácie môžu byť výhradne osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené 

v ods. 1-3 vyššie. Používateľmi Aplikácie nemôžu byť osoby, ktoré používajú 

vozidlá neregistrované v SEVM ŠFS alebo nevykonávajú prepravy v rámci systému 

SENT. 

§3. Aktivácia Aplikácie 

1. Pri prvom použití Aplikácie je potrebné registrovať a aktivovať Aplikáciu v IZÚ 

SEVM ŠFS. 

2. Aktivácia Aplikácie spočíva v priradení obchodného čísla aplikácie vygenerovaného 

pri inštalácií Aplikácie ku konkrétnemu účtu v IZÚ SEVM ŠFS. 
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§4. Funkcie Aplikácie 

1. Správne aktivovaná Aplikácia umožňuje Používateľovi využívanie nasledujúcich 

funkcionalít: 

1.1. Spustenie jazdy a poskytovania geolokalizačných údajov na potreby 

spoplatnených ciest a/alebo SENT GEO (v závislosti na druhu jazdy) - funkcie 

„Nastaviť jazdu“ a „Začať jazdu“. 

1.2. Signalizácia stavu zariadenia (stavu batérie, stavu signálu GPS a stavu 

internetového pripojenia) - oznámenia Aplikácie. 

1.3. Možnosť nabíjania účtu umožňujúceho úhradu poplatkov v predplatenom 

režime - funkcia „Stav účtu“. 

1.4. Ukončenie jazdy a zastavenie poskytovania geolokalizačných údajov - funkcia 

„Ukončiť jazdu“. 

1.5. Zhrnutie jazdy obsahujúce informáciu o trvaní cesty, hlásenie o polohe a 

použitom vozidle (zobrazí sa na obrazovke automaticky po skončení jazdy). 

2. Registrované v Aplikácii dáta predstavujú základ pre vyúčtovanie jázd 

vykonávaných Používateľom pomocou Aplikácie. 

3. Funkcia „História“ umožňuje pozrieť si históriu: 

3.1 Jázd vykonaných Používateľom vrátane tých, ktoré podliehajú spoplatneniu 

(čas začatia jazdy, čas ukončenia jazdy, zmeny režimu sledovania); 

3.2 Zmeny nastavení prívesu. 

4. Funkcia "História" umožňuje Používateľovi Aplikácie prehliadať históriu jázd 

uskutočnených doposiaľ za predchádzajúce tri mesiace. 

§5. Technické požiadavky 

1. Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android vo 

verzii minimálne 8.0 (odporúčaná najnovšia verzia dostupná na trhu) a iOS vo verzii 

minimálne 14 a s prístupom k App Store. 

2. Stiahnutie a aktivácia Aplikácie vyžadujú pripojenie na Internet. 



Podmienky používania aplikácie e-TOLL PL   Strana 5 / 10  
 
 

3. Aby Aplikácia fungovala správne, mobilné zariadenie, na ktorom je nainštalovaná: 

3.1 musí mať minimálne 200 MB voľnej pamäte. 

3.2 nesmie mať nainštalované žiadne úpravy operačného systému, najmä úpravy, 

ktoré spočívajú v porušení bezpečnosti výrobcu mobilného zariadenia alebo 

výrobcu operačného systému (tzv. jailbreaking alebo rootovanie);; 

3.3 musí umožňovať pripojenie na internet; 

3.4 musí mať modul GPS. 

4. Dodávateľ informuje, že Aplikácia pre správne fungovanie využíva: 

4.1 Sieť Internet; 

4.2 Identifikátor mobilného zariadenia a informáciu o pripojení; 

4.3 Geolokalizačné dáta. 

5. Dodávateľ informuje, že inštalácia dodávaných Dodávateľom aktualizácií Aplikácie 

môže byť nevyhnutná pre jej správne fungovanie a riadne zabezpečenie 

obsiahnutých v nej dát. Dodávateľ odporúča nainštalovanie takýchto aktualizácií 

okamžite po ich sprístupnení pomocou platforiem Google Play prípadne App Store 

pre zariadenia so systémom iOS. 

6. Používateľ by mal nainštalovať aktualizácie operačného systému v súlade s 

odporúčaniami výrobcu mobilného zariadenia a systému Android. Neaktualizovanie 

operačného systému alebo Aplikácie môže viesť k zníženiu úrovne bezpečnosti 

používania Aplikácie a aj k úniku dát z Aplikácie. 

7. Výrobcovia mobilných zariadení môžu používať rôzne mechanizmy, ktoré majú za 

cieľ optimalizáciu prevádzky batérie nainštalovanej v zariadení. V niektorých 

prípadoch príliš dlhý beh Aplikácie na pozadí môže mať narušiť správny prenos 

geolokalizačných údajov do SEVM ŠFS a/alebo SENT. S cieľom zabezpečiť 

nepretržitý prenos geolokalizačných dát by mal Používateľ mobilného zariadenia 

zaistiť, aby sa Aplikácia počas jazdy zobrazovala na obrazovke zariadenia. 
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§6. Súkromie a bezpečnosť 

1. Prenos geolokalizačných údajov je povinný a nevyhnutný na to, aby si Používateľ 

mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa úhrady elektronického mýta a úhrady 

cestného poplatku alebo realizácie prepravy v systéme SENT. 

2. Aktuálna poloha sa zaznamenáva na účely určenia výšky elektronického mýta 

alebo úhrady cestného poplatku a na účely kontroly prepravy tovaru v systéme 

SENT. Geolokalizačné údaje sa zaznamenávajú nepretržite, aj keď je beh aplikácie 

počas cesty presunutý do pozadia. 

3. V prípade realizácie povinnosti úhrady elektronického mýta alebo cestného 

poplatku prostredníctvom Aplikácie, zhromažďovanie lokalizácie má za cieľ 

detekciu, či je úsek cesty, po ktorom sa pohybuje Používateľ, spoplatneným 

úsekom - v tomto prípade odosielané údaje slúžia len na vypočítanie výšky 

elektronického mýta hradeného na základe zvk alebo na vypočítanie výšky 

cestného poplatku hradeného na základe zsd. V prípade funkcie Aplikácie 

súvisiacej so sledovaním jazdy v SENT, sú dáta poskytované kontinuálne na účely 

kontroly prepravy tovarov na základe zss. Lokalizácie nie sú uchovávané ani 

využívané na iné účely. Frekvencia odosielania dát je nastaviteľná a je v rozmedzí 

od 5 do 60 sekúnd. 

4. Dodávateľ odporúča, aby v prípade ukončenia používania konkrétneho mobilného 

zariadenia pred odovzdaním zariadenia tretej osobe.boli údaje v systéme obnovené 

alebo aplikácia vymazaná. 

5. Aplikácia uchováva nasledujúce údaje Používateľa: 

5.1 Geolokalizačné dáta poskytované Používateľom v priebehu realizácie spoplatnenej 

jazdy a/alebo SENT; 

5.2 Evidenčné čísla vozidiel; 

5.3 Obchodný identifikátor Používateľa; 

5.4 Identifikátor účtu registrovaného v SEVM ŠFS; 

5.5 História spoplatnených jázd (do 3 mesiacov dozadu); 

5.6 Zoznamy jázd SENT (pre jazdy realizované v systéme SENT). 
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6. Dodávateľ preberá z Aplikácie geolokalizačné údaje z oblasti Poľska, pričom 

Dodávateľ zhromažďuje iba tie lokalizačné údaje, ktoré sa používajú na výpočet 

elektronického mýta alebo cestného poplatku alebo na monitorovanie prepravy 

SENT. 

7. Okrem funkcií elektronického prenosu dát, Aplikácia neponúka funkcie exportu 

alebo importu údajov. 

8. Dodávateľ neumožňuje Používateľovi obnoviť číslo PIN alebo pístupové heslo k 

aplikácii. V prípade straty prístupového hesla k aplikácii musíte aplikáciu z 

mobilného zariadenia spolu so všetkými údajmi vymazať a znovu nainštalovať a 

aktivovať. 

9. Dodávateľ informuje, že vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie vysokej 

úrovne IT bezpečnosti aplikácie a údajov Používateľov. Dodávateľ však upozorňuje, 

že vzhľadom na špecifickú povahu informačných technológií sa môže v budúcnosti 

odhaliť zraniteľnosť aplikácie voči určitým hrozbám. Z tohto dôvodu Dodávateľ 

odporúča aktualizovať Aplikáciu v súlade s §5 ods. 5 a uvádza, že môže vydať 

verejne dostupné odporúčania týkajúce sa bezpečnostných pravidiel súvisiacich s 

používaním Aplikácie. 

§7. Používanie Aplikácie 

1. Nainštalovaním Aplikácie udeľuje Dodávateľ Používateľovi licenciu na používanie 

Aplikácie za podmienok určených v §7. Udelená licencia je nevýhradná, 

neprevoditeľná a neoprávňuje Používateľa poskytovať ďalšie licencie (sublicencie). 

2. Licencia je poskytnutá na dobu neurčitú a bez územného obmedzenia. 

3. Na základe udelenej licencie je Používateľ oprávnený rozmnožovať Aplikáciu v 

rozsahu nevyhnutnom na jej nainštalovanie a používanie na mobilných 

zariadeniach Používateľa, pokiaľ sa tieto činnosti vykonávajú s cieľom používať 

Aplikáciu v súlade s týmito podmienkami. 

4. S výhradou §7 ods. 3 a výnimiek, ktoré vyplývajú z kogentných ustanovení zákona , 

nie je Používateľ oprávnený rozmnožovať Aplikáciu akýmkoľvek iným spôsobom 

alebo prekladať, prispôsobovať, upravovať usporiadanie alebo zavádzať do 

Aplikácie akékoľvek iné zmeny. 
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§8. Technická podpora a hlásenia Používateľov 

1. Podporu pre prevádzku aplikácie poskytuje Dodávateľ na telefónnom čísle:  

a) +48 22 24 337 77 - spoplatnené spojenie pre poľských a zahraničných užívateľov 

- poplatok za spojenie podľa cenníka operátora. 

2. Prípadné otázky, poznámky alebo návrhy Používateľov týkajúce sa Aplikácie a jej 

funkcionalít, možno posielať e-mailom na adresu: kontakt@etoll.gov.pl. 

 

§9. Zodpovednosť 

1. Dodávateľ informuje, že Používateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek 

porušenie zákona alebo škodu spôsobenú konaním Používateľa v súvislosti s 

používaním Aplikácie, najmä za pravdivosť údajov týkajúcich sa spoplatnených 

ciest alebo jázd SENT uskutočnených Používateľom. 

2. Dodávateľ informuje, že nenesie zodpovednosť za:  

a) škody vyplývajúce z toho, že Používateľ neaktualizoval Aplikáciu; 

b) škody vyplývajúce z používania Aplikácie Používateľom v rozpore so zákonom 

alebo v rozpore s týmito Podmienkami používania;  

c) kvalitu a dostupnosť telekomunikačných služieb potrebných na používanie 

Aplikácie, ktoré poskytuje telekomunikačný operátor, ktorého služby Používateľ 

využíva;  

d) nesprávne fungovanie aplikácie vyplývajúce z nesprávneho fungovania 

operačného systému alebo mobilného zariadenia používaného Používateľom.  

 

§10. Spracovanie osobných údajov 

1. Správcom osobných údajov Používateľa v Aplikácii je Vedúci Štátnej finančnej 

správy, ktorého možno kontaktovať na adrese 00-916 Varšava, ul. Świętokrzyska 

12 alebo prostredníctvom elektronickej schránky kancelaria@mf.gov.pl; 
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2. Vo veciach týkajúcich sa výkonu práv Používateľa v súvislosti so spracovaním 

jeho osobných údajov v aplikácii je možné kontaktovať Dozorného úradníka pre 

ochranu údajov aj elektronicky na tejto e-mailovej adrese: iod@mf.gov.pl,, 

3. Osobné údaje Používateľa sa spracúvajú na účely: 

a) splnenia povinnosti zaplatiť elektronické mýto na základe zákona z 21. marca 

1985 o verejných komunikáciách a povinnosti úhrady cestných poplatkov na 

základe zákona z 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom 

cestnom fonde v súvislosti s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR1; 

b) monitorovania dopravy v SENT na základe zákona z 9. marca 2017 o systéme 

monitorovania cestnej a železničnej nákladnej dopravy a obchodu s vykurovacími 

palivami v súvislosti s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR;  

c) podpory Používateľa aplikácie a vývoja Aplikácie v rozsahu potrebnom na 

plnenie úlohy pri výkone verejnej moci, t. j. na výber mýta a monitorovanie dopravy, 

vo vzťahu k článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR; 

4. Príjemcami osobných údajov Používateľa môžu byť subjekty oprávnené na ich 

spracúvanie na základe právnych predpisov; osobitnou kategóriou príjemcov, 

ktorým môžu byť údaje poskytnuté, sú subjekty spracúvajúce osobné údaje v mene 

Vedúceho ŠFS, najmä subjekty, s ktorými boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní 

služieb údržby používaných informačných systémov a aplikácií; 

5. Osobné údaje Používateľa sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie 

účelov spracúvania uvedených v odseku 3, ako aj po dobu vyplývajúcu z právnych 

predpisov. 

6. Používateľ má právo: 

a) na prístup k vlastným osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR; 

b) na opravu vlastných osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR; 

c) požiadať Vedúceho ŠFS o obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Používateľa v súlade s článkom 18 GDPR; 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 v platnom znení). 
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d) vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR; 

e) podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. 

7. Spracovanie osobných údajov Používateľa v Aplikácii je nevyhnutné na plnenie 

povinnosti výberu mýta a monitorovania dopravy prostredníctvom Aplikácie; ak 

Používateľ tieto údaje neposkytne, nebude môcť aplikáciu používať. 

§11. Záverečné ustanovenia 

1. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť používanie aplikácie jej odinštalovaním z 

mobilného zariadenia. 

2. Podmienky sa môžu meniť s nasledujúcimi vydaniami Aplikácie. Zmena je záväzná 

pre Používateľov, ktorí si nainštalujú takéto vydanie Aplikácie a odsúhlasia 

zmenené znenie Podmienok. 

3. Podmienky sú k dispozícii bezplatne v Aplikácii, a okrem toho aj na webových 

stránkach: etoll.gov.pl a puesc.gov.pl vo formáte PDF, ktorý umožňuje ich 

stiahnutie, uloženie a tlač. 


