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Gerb. naudotojau! Dėkojame, kad atsisiuntėte „e-TOLL PL“. Prieš naudodami 

programą, perskaitykite jos naudojimo taisykles. Jose paaiškinta, kaip veikia 

programa, taip pat pateikta svarbi informacija apie jūsų asmeninius duomenis ir jų 

saugumą. 

Naudojant „e-TOLL PL“, KAS vadovas gali tvarkyti jūsų duomenis, įskaitant 

geografinės buvimo vietos duomenis, siekdamas vykdyti įstatyme numatytas 

pareigas. Duomenys yra šifruojami ir saugomi jūsų mobiliajame įrenginyje. 

Naudojant programą galima mokėti elektroninę rinkliavą ir kelių naudojimo mokestį 

pagal Viešųjų kelių įstatyme bei Mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių infrastruktūros 

fondo įstatyme nustatytus reikalavimus. Programoje taip pat galima stebėti transportą 

pagal sistemą SENT. Programa yra alternatyvi priemonė kitoms pirmiau minėtų 

įstatymuose numatytų pareigų vykdymo formoms. 

Programoje įdiegus duomenų, įskaitant geografinės buvimo vietos duomenis, 

perdavimo funkciją, KAS vadovas tvarko programos naudotojų duomenis, kad būtų 

galima vykdyti pareigas, susijusias su elektroninės rinkliavos rinkimu, kelių naudojimo 

mokesčio rinkimu ir transporto stebėjimu sistemoje SENT. Duomenys yra siunčiami iš 

keliu besinaudojančio naudotojo įrenginio. Šiuo tikslu naudotojas turi aktyvinti 

atitinkamą Programos funkciją. 

Norint naudotis Programa elektroninei rinkliavai ar kelių naudojimo mokesčiui mokėti, 

būtina sutikti su taisyklėmis ir užregistruoti transporto priemonę bei verslo 

identifikavimo numerį internetinėje kliento paskyroje (Internetowe Konto Klienta, IKK) 

sistemoje SPOE KAS (mojekonto.etoll.gov.pl). Programa yra nemokama. Programą ir 

susijusias paslaugas teikia Valstybinės mokesčių administracijos vadovas. 

  

  

Programos „e-TOLL PL“ naudojimo sąlygos ir privatumo politika 

  

§ 1. Programa 

1. Programą teikia Valstybinės mokesčių administracijos (Krajowa Administracja 

Skarbowa, KAS) vadovas, kurio būstinė yra Varšuvoje (00-916) adresu ul. 

Świętokrzyska 12 (toliau – Teikėjas). 

2. Programa – Teikėjo programinė įranga pavadinimu „e-TOLL PL“, skirta diegti 

Naudotojo mobiliajame įrenginyje, kurios naudojimas vyksta šiose Taisyklėse 

nustatytomis sąlygomis. 

3. Programa naudojama buvimo vietai nustatyti ir Naudotojo transporto priemonei, 

kuria važiuojama keliu, apmokestinti pagal Programoje pateiktus geografinės 

buvimo vietos duomenis, leidžiančius nustatyti transporto priemonės, kuriai 
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taikoma rinkliava mokamuose kelių ruožuose Lenkijoje arba kuriai privaloma 

perduoti duomenis į sistema SENT, buvimo vietą. 

4. Naudojant Programą galima perduoti Naudotojo buvimo vietos duomenis į 

Valstybinės mokesčių administracijos Elektroninę rinkliavų surinkimo sistemą 

(System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, toliau 

– SPOE KAS) ir (arba) iš Elektroninės transporto stebėjimo sistemos (System 

Elektronicznego Nadzoru Transportu, toliau – SENT), taip pat saugoti 

užšifruotus duomenis Naudotojo mobiliajame įrenginyje. 

5. Rinkliavos už važiavimą mokamais kelių ruožais: 

5.1. elektroninė rinkliava – pagal 1985 m. kovo 21 d. Viešųjų kelių įstatymą 

(toliau – VKĮ); 

5.2. kelių naudojimo mokestis – pagal 1994 m. spalio 27 d. Mokamų greitkelių 

ir Nacionalinio kelių infrastruktūros fondo įstatymą (toliau – MGĮ). 

6. Krovinių vežimo stebėjimas pagal sistemą SENT vykdomas remiantis: 

6.1. 2017 m. kovo 9 d. Krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais bei prekybos 

šildymo kuru stebėjimo sistemos įstatymu (toliau – SSĮ). 

7. Į mobiliuosius įrenginius su „Android“ sistema Programą galima atsisiųsti iš 

„Google Play“ parduotuvės, o į mobiliuosius įrenginius su „iOS“ sistema – iš 

„App Store“. 

8. Programos atsisiuntimas ir naudojimas yra nemokamas. Naudojant duomenų 

perdavimo ar balso ryšio paslaugas dėl Programos atsisiuntimo ar naudojimo, 

Naudotojui gali būti taikomi mokesčiai, kuriuos renka Naudotojui 

telekomunikacijų paslaugas teikiantis operatorius. 

9. Internetinė kliento paskyra (IKK SPOE KAS) – tai SPOE KAS savitarnos 

paslauga, skirta naudotojo paskyrai valdyti sistemoje „e-TOLL“. Per IKK galite 

užsiregistruoti sistemoje „e-TOLL“, konfigūruoti pagrindinius paslaugų 

parametrus ir taip pritaikyti juos savo poreikiams, pvz.: 

• sukurti atsiskaitomąsias sąskaitas ir nurodyti kelių naudojimo mokesčio 

mokėjimo būdą; 

• užregistruoti transporto priemones ir susieti jas su pageidaujamu įrenginiu 

(mobiliesiems įrenginiams skirta programa, OBU, išorine vietos nustatymo 

sistema); 

• tvarkyti lėšas, papildyti likutį ar apmokėti debeto notą; 

• pridėti kitų naudotojų, kurie pagal suteiktus leidimus padės tvarkyti paskyrą 

sistemoje „e-TOLL“; 

• peržiūrėti važiavimą keliais sistemoje „e-TOLL“ ir atliktus mokėjimus. 
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§ 2. Naudotojai 

1. Pagal šias taisykles Programos naudotojai yra: 

1.1. kelių naudotojai, užregistruoti IKK SPOE KAS ir važiuojantys transporto 

priemonėmis arba transporto priemonių junginiais: 

a) kurių didžiausia leistina bendroji masė viršija 3,5 t; 

b) kurių didžiausia leistina bendroji masė neviršija 3,5 t; 

c) autobusais, neatsižvelgiant į jų didžiausią leistiną masę. 

1.2. kelių naudotojai, vykdantys krovinių vežimą pagal sistemą SENT. 

2. Norėdami naudotis Programa ir taip mokėti elektroninę rinkliavą bei kelių 

naudojimo mokestį ar perduoti duomenis į sistemą SENT, Naudotojai turi turėti 

mobiliuosius įrenginius, kuriais galės perduoti geografinės buvimo vietos 

duomenis. 

3. Užregistravus IKK sąskaitą rinkliavoms mokėti išankstinio mokėjimo būdu, 

važiuoti mokamu keliu ir sumokėti rinkliavą per Programą galima tuo atveju, jei 

sąskaitoje, priskirtoje važiuojančiai transporto priemonei, yra reikiama lėšų 

suma. 

4. Programos Naudotojais gali būti tik pirmiau 1–3 p. nurodytas sąlygas 

atitinkantys asmenys. Programos Naudotojais negali būti asmenys, kurių 

transporto priemonės nėra registruotos SPOE KAS arba kurie nevykdo krovinių 

vežimo pagal sistemą SENT. 

§ 3. Programos aktyvinimas 

1. Naudodami Programą pirmą kartą, turite užsiregistruoti ir aktyvinti Programą 

IKK SPOE KAS. 

2. Programos aktyvinimas – tai verslo identifikavimo numerio, sugeneruoto 

diegiant Programą, priskyrimas konkrečiai IKK SPOE KAS sąskaitai. 

§ 4. Programos funkcijos 

1. Tinkamai aktyvinęs Programą, Naudotojas galės naudotis toliau nurodytomis 

funkcijomis. 

1.1. Pradėti kelionę ir geografinės buvimo vietos duomenų teikimą važiuojant 

mokamais keliais ir (arba) į SENT GEO (priklausomai nuo kelionės tipo) – 

funkcijos „Konfigūruoti kelionę“ ir „Pradėti kelionę“. 

1.2. Pranešimai apie įrenginio būseną (baterijos įkrovos, GPS signalo ir 

interneto ryšio būseną) – Programos pranešimai. 
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1.3. Galimybė papildyti sąskaitą ir mokėti mokesčius išankstinio mokėjimo 

būdu – funkcija „Sąskaitos likutis“. 

1.4. Naudojimosi keliu pabaiga ir geografinės buvimo vietos duomenų 

perdavimo nutraukimas – funkcija „Baigti kelionę“. 

1.5. Naudojimosi keliu suvestinė su informacija apie naudojimosi keliu laiką, 

buvimo vietą ir naudojamą transporto priemonę (rodoma ekrane 

automatiškai kelionei pasibaigus). 

2. Programoje užregistruoti duomenys sudaro pagrindą atsiskaitymui už 

naudojimąsi keliais, kai Naudotojas naudojosi Programa. 

3. Naudojant funkciją „Istorija“ galima susipažinti su istorija: 

3.1. Naudotojo kelionėmis, įskaitant naudojimąsi mokamais keliais (kelionės 

pradžios laiką, pabaigos laiką, stebėjimo režimo pakeitimą); 

3.2. priekabos konfigūracijos pakeitimais. 

 

4. Naudodamas funkciją „Istorija“, Programos naudotojas gali peržiūrėti visas 

keliones per tris paskutinius mėnesius. 

  

§ 5. Techniniai reikalavimai 

1. Programa skirta mobiliesiems įrenginiams, kurių operacinės sistemos „Android“ 

versija ne ankstesnė nei 8.0 (rekomenduojama įdiegti naujausią siūlomą versiją) 

ir „iOS“ versija ne ankstesnė nei 14 ir turima prieiga prie „App Store“. 

2. Norint atsisiųsti ir suaktyvinti Programą, būtinas interneto ryšys. 

3. Kad Programa veiktų tinkamai, mobiliajame įrenginyje, kuriame ji įdiegta: 

3.1. turi būti bent 200 MB laisvos vietos; 

3.2. negali būti įdiegtų operacinės sistemos modifikacijų, ypač tokių, kuriomis 

pažeidžiamas mobiliojo įrenginio ar operacinės sistemos gamintojo 

numatytas saugumas (vadinamasis „jailbreaking“ ar „rooting“); 

3.3. turi būti galimybė prisijungti prie interneto; 

3.4. turi būti GPS ryšio modulis. 

4. Teikėjas informuoja, kad tinkamam veikimui užtikrinti Programa naudoja: 

4.1. interneto ryšį; 

4.2. mobiliojo įrenginio identifikatorių ir ryšio informaciją; 

4.3. geografinės buvimo vietos duomenis. 

5. Teikėjas informuoja, kad tinkamam Programos veikimui ir tinkamai joje esančių 

duomenų apsaugai užtikrinti gali būti būtinas Teikėjo pateiktų Programos 

naujinimų diegimas. Tokius naujinimus Teikėjas rekomenduoja įdiegti iškart po 
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to, kai jie bus pasiekiami „Google Play“ arba „App Store“ („iOS“ įrenginiams) 

platformoje. 

6. Naudotojas turi diegti operacinės sistemos naujinimus pagal mobiliojo įrenginio 

ir „Android“ sistemos gamintojo rekomendacijas. Neatnaujinus operacinės 

sistemos ar Programos, gali sumažėti Programos naudojimo saugumo lygis ir 

netgi nutekėti Programoje esantys duomenys. 

7. Mobiliųjų įrenginių gamintojai gali naudoti įvairius mechanizmus, siekdami 

optimizuoti įrenginyje įdėtos baterijos veikimą. Kai kuriais atvejais ilgalaikis 

Programos veikimas fone gali turėti neigiamos įtakos teisingam geografinės 

buvimo vietos duomenų perkėlimui į SPOE KAS ir (arba) SENT. Kad 

geografinės buvimo vietos duomenis būtų nuolat perduodami, mobiliojo 

įrenginio Naudotojas turi užtikrinti, kad Programa kelionės metu būtų rodoma 

įrenginio ekrane. 

§ 6. Privatumas ir saugumas 

1. Geografinės buvimo vietos duomenų perdavimas yra privalomas ir yra būtinas 

Naudotojui vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su elektroninės rinkliavos ir 

kelių naudojimo mokesčio mokėjimu, arba vežant krovinius pagal sistemą 

SENT. 

2. Esamos buvimo vietos duomenys renkami elektroninės rinkliavos ar kelio 

naudojimo mokesčio dydžiui nustatyti ir krovinių gabenimui stebėti pagal 

sistemą SENT. Geografinės buvimo vietos duomenys renkami nuolat, net jei 

Programa kelionės metu veikia fone. 

3. Vykdant pareigą rinkti elektroninę rinkliavą ar kelių naudojimo mokestį per 

Programą, geografinės buvimo vietos duomenų rinkimo tikslas yra nustatyti, ar 

kelio ruožas, kuriuo važiuoja Naudotojas, yra mokamas – tokiu atveju siunčiami 

duomenys naudojami tik VKĮ pagrindu mokėtinos elektroninės rinkliavos arba 

pagal MGĮ mokėtino kelių naudojimo mokesčio dydžiui apskaičiuoti. Naudojant 

Programos funkciją, susijusią su SENT transporto stebėjimu, duomenys yra 

perduodami nuolat siekiant kontroliuoti krovinių gabenimą, vykdomą remiantis 

SSĮ. Geografinės buvimo vietos duomenys nesaugomi ir nenaudojami jokiais 

kitais tikslais. Duomenų perdavimo greitis gali būti konfigūruojamas ir svyruoja 

nuo 5 iki 60 sekundžių. 

4. Naudotojui nutraukus naudojimąsi mobiliuoju įrenginiu, prieš perduodant 

įrenginį trečiajai šaliai, Teikėjas rekomenduoja iš naujo nustatyti sistemoje 

esančius duomenis arba ištrinti Programą. 

5. Programoje saugomi šie Naudotojo duomenys: 

5.1. Naudotojo teikiami geografinės buvimo vietos duomenys naudojantis 

mokamu keliu ir (arba) pagal sistemą SENT; 



Programos „e-TOLL PL“ naudojimo taisyklės    6 psl. iš 8  

5.2. transporto priemonių valstybiniai numeriai; 

5.3. Naudotojo verslo identifikavimo numeris; 

5.4. SPOE KAS užregistruotos paskyros identifikatorius; 

5.5. mokamų kelių naudojimo istorija (per paskutinius 3 mėnesius); 

5.6. SENT kelionių sąrašai (kelionės pagal sistemą SENT). 

6. Teikėjas iš Programos gauna geografinės buvimo vietos duomenis Lenkijos 

teritorijoje, tačiau renka tik tuos vietos duomenis, kurie naudojami elektroninei 

rinkliavai ar kelių naudojimo mokesčiui apskaičiuoti arba SENT krovinių vežimui 

stebėti. 

7. Be elektroninio duomenų perdavimo į SPOE KAS ir (arba) SENT, Programoje 

nėra duomenų eksportavimo ar importavimo funkcijos. 

8. Teikėjas nesuteikia galimybės atkurti Programos PIN kodo ar slaptažodžio. 

Praradus prisijungimo slaptažodį, Programą būtina pašalinti iš mobiliojo 

įrenginio kartu su visais duomenimis ir iš naujo ją įdiegti bei aktyvinti. 

9. Teikėjas informuoja, kad deda visas pastangas siekdamas užtikrinti aukštą 

Programos ir Naudotojų duomenų saugumo lygį. Tačiau Teikėjas pažymi, kad 

dėl informacinių technologijų specifikos yra galimybė, kad ateityje bus 

nustatytas Programos pažeidžiamumas tam tikrų grėsmių atveju. Todėl 

Teikėjas rekomenduoja naujinti Programą, kaip nurodyta 5 d. 5 p., ir nurodo, 

kad gali skelbti viešai prieinamas rekomendacijas dėl saugumo taisyklių, 

susijusių su Programos naudojimu. 

§ 7. Programos naudojimas 

1. Įdiegus Programą, Teikėjas suteikia Naudotojui licenciją naudoti Programą 7 d. 

nurodytomis sąlygomis. Suteikta licencija yra neišimtinė, neperleidžiama ir 

nesuteikia teisės išduoti tolesnių licencijų (sublicencijų). 

2. Licencija išduodama neribotam laikui ir be teritorinių apribojimų. 

3. Pagal suteiktą licenciją Naudotojas turi teisę atgaminti Programą tiek kartų, kiek 

to reikia norint ją įdiegti ir naudoti Naudotojo mobiliuosiuose įrenginiuose, jei šie 

veiksmai yra atliekami Programos naudojimo tikslais, kaip nurodyta Naudojimo 

taisyklėse. 

4. Atsižvelgiant į 7 d. 3 p. ir išimtis, numatytas privalomose teisės normose, 

Naudotojas neturi teisės atgaminti Programos jokiu kitu būdu arba versti, 

pritaikyti, keisti sandaros ar daryti kokių nors kitų Programos pakeitimų. 

§ 8. Techninis palaikymas ir Naudotojų pranešimai 

1. Pagalbos dėl Programos veikimo iš Teikėjo galima gauti telefono numeriu: 
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a)         +48 22 24 337 77 – tai yra mokamas numeris, skirtas naudotojams iš 

Lenkijos ir užsienio; sujungimo mokestis pagal operatoriaus kainoraštį. 

2. Bet kokius klausimus, pastabas ar siūlymus dėl Programos ir jos funkcionalumo 

galima siųsti el. paštu adresu kontakt@etoll.gov.pl. 

§ 9. Atsakomybė 

1. Teikėjas praneša, kad Naudotojas prisiima visą atsakomybę už teisės aktų 

pažeidimus ar žalą, padarytą Naudotojo veiksmais, susijusiais su jo naudojimusi 

Programa, o ypač su duomenų autentiškumu naudotojui važiuojant mokamais 

kelių ruožais ar gabenant krovinius pagal SENT sistemą. 

2. Teikėjas informuoja, kad neatsako už: 

a) žalą, atsiradusią dėl to, kad Naudotojas neatnaujino Programos; 

b) žalą, atsiradusią dėl to, kad Naudotojas Programa naudojosi 

nesivadovaudamas įstatymais ar šiomis Taisyklėmis; 

c) operatoriaus teikiamų telekomunikacijų paslaugų, reikalingų naudotis 

Programa ir kuriomis naudojasi Naudotojas, kokybę ir prieinamumą; 

d) Programos veikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Naudotojo operacinės 

sistemos ar mobiliojo įrenginio veikimo sutrikimų. 

 

§ 10. Asmens duomenų tvarkymas 

1. Programoje esančių Naudotojo asmens duomenų valdytojas yra KAS vadovas, 

su kuriuo galima susisiekti adresu Varšuva, 00-916, ul. Świętokrzyska 12 arba 

el. pašto adresu kancelaria@mf.gov.pl. 

2. Klausimais dėl turimų teisių, susijusių su Naudotojo asmens duomenų tvarkymu 

Programoje, taip pat galima kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. pašto 

adresu iod@mf.gov.pl. 

3. Naudotojo asmens duomenys bus tvarkomi siekiant: 

a) rinkti elektroninę rinkliavą pagal 1985 m. kovo 21 d. Viešųjų kelių įstatymą ir 

kelių naudojimo mokestį pagal 1994 m. spalio 27 d. Mokamų greitkelių ir 

Nacionalinio kelių infrastruktūros fondo įstatymą, kaip numatyta BDAR 6 

straipsnio 1 dalies c punkte1; 

                                                
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OJ L 119, 4.5.2016, 1 

psl. su pakeitimais). 
 

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:iod@mf.gov.pl
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b) stebėti SENT transportą, remiantis 2017 m. kovo 9 d. Krovinių vežimo keliais ir 

geležinkeliais bei prekybos šildymo kuru stebėjimo sistemos įstatymu, kaip 

numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkte; 

c) teikti pagalbą Programos Naudotojui ir vystyti Programą, kiek to reikia siekiant 

vykdyti viešosios valdžios institucijos užduotį, t. y. rinkti rinkliavas ir stebėti 

transportą, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punkte. 

4. Naudotojo asmens duomenų gavėjais gali būti subjektai, įgalioti juos tvarkyti 

pagal teisės aktus; atskirą gavėjų kategoriją, kuriems gali būti atskleidžiami 

duomenys, sudaro subjektai, tvarkantys asmens duomenis KAS vadovo 

pavedimu, o ypač tie, su kuriais sudarytos IT sistemų ir taikomųjų programų 

priežiūros paslaugų teikimo sutartys. 

5. Naudotojo asmens duomenys bus tvarkomi laikotarpį, per kurį bus pasiekti 3 p. 

nurodyti tvarkymo tikslai, taip pat laikotarpį, numatytą teisės aktuose. 

6. Naudotojas turi: 

a) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kaip numatyta BDAR 15 

straipsnyje; 

b) teisę ištaisyti savo asmens duomenimis, kaip numatyta BDAR 16 straipsnyje; 

c) teisę reikalauti, kad KAS vadovas apribotų jo asmeninių duomenų tvarkymą, 

kaip numatyta BDAR 18 straipsnyje; 

d) teisę nesutikti, kaip numatyta BDAR 21 straipsnyje; 

e) teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui. 

 

7. Naudotojo asmens duomenų tvarkymas Programoje yra būtinas siekiant vykdyti 

pareigą rinkti mokesčius ir stebėti transportą per Programą; nepateikus 

duomenų, negalima naudotis Programa. 

 

§ 11. Baigiamosios nuostatos 

1. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi Programa 

pašalindamas ją iš mobiliojo įrenginio. 

2. Išleidžiant vėlesnę Programos versiją, šios Taisyklės gali keistis. Pakeitimai bus 

privalomi Naudotojams, kurie įdiegs tokią Programos versiją ir sutiks su 

pakeista Taisyklių redakcija. 

3. Naudojimo taisyklės yra nemokamai prieinamos Programoje ir svetainėje 

adresu etoll.gov.pl bei puesc.gov.pl PDF formatu, kad būtų galima jas atsisiųsti, 

išsaugoti ar atspausdinti. 

  

  


