Regulamin korzystania z aplikacji „Stop agresji na drodze”
§ 1 Informacje ogólne
1. Korzystanie z aplikacji „Stop agresji na drodze” (dalej: Aplikacja) oznacza akceptację
niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).
2. Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed
rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest
równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
3. Użytkownik korzystający z Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego
prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad dotyczących dobrego zachowania w Internecie
oraz postanowień Regulaminu.
4. Administratorem danych (dalej: Administrator) przesyłanych z wykorzystaniem Aplikacji oraz
samej Aplikacji jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
5. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
§ 2 Aplikacja
1. Działanie Aplikacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
profilaktykę i propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekazywanie
organom ścigania filmów przedstawiających wykroczenia, w celu podejmowania przez te
organy ewentualnych czynności wyjaśniających.
2. Aplikacja udostępnia Użytkownikom możliwość przesyłania nagranych przez nich filmów
przedstawiających zdarzenia drogowe, w których dopuszczono się naruszenia zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Liczba przesłań filmów za pośrednictwem Aplikacji nie jest ograniczona, przy czym
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia takiego ograniczenia w dowolnym
czasie, bez konieczności zmiany Regulaminu.
§ 3 Prawa i odpowiedzialność
1. Użytkownik przesyłając film za pośrednictwem Aplikacji udziela Administratorowi licencji
niewyłącznej (która pozwala Użytkownikowi na udzielanie licencji dotyczącej przesłanego
filmu także innym podmiotom),wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i
terytorialnie korzystanie przez Administratora z przesłanego filmu w następującym zakresie:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie,
formacie i jakimkolwiek nośniku);
b. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do
baz danych;
c. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do filmu w różnych
formatach, wraz z prawem włączania go do innych utworów, w szczególności poprzez
jego publikowanie w mediach, w tym w sieci Internet, a także zamieszczanie w
materiałach edukacyjnych i informacyjnych;
d. dokonywania niezbędnych przeróbek w filmie, w tym dzielenia na części, edytowania
mającego na celu jego zanonimizowanie w zakresie wizerunku twarzy, numerów tablic
rejestracyjnych, dźwięku, imion i nazwisk lub innych informacji identyfikujących oraz
w celu usunięcia wulgaryzmów;
e. do udzielania dalszych licencji i zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie filmów, przesyłanych przez
Użytkowników i opublikowanych przez Administratora zgodnie z Regulaminem (w
szczególności po ich anonimizacji), przez osoby trzecie.
3. Administrator jest zobowiązany, na mocy obowiązujących przepisów prawa, do zawiadomienia
prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstwa, jeżeli film dotyczy przestępstwa ściganego
z urzędu1 i przekazania organom ścigania przesyłanych przez Użytkowników
niezanonimizowanych filmów oraz pozostałych danych z filmem związanych.
4. Niezależnie od obowiązków ciążących na Administratorze wskazanych w pkt 3, jeżeli
zarejestrowany przez Użytkownika film dotyczy przestępstwa ściganego z urzędu, Użytkownik
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania (prokuratora lub Policję)2.
5. W przypadku, gdy film przedstawia wykroczenie, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie
niezanonimizowanego filmu oraz pozostałych danych, o których mowa w § 6 ust. 6 związanych
z filmem organom ścigania
6. Administrator w każdym czasie ma prawo do usunięcia przesłanych filmów oraz związanych z
tymi filmami danych, bez obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika, w przypadku,
gdy przesłane filmy nie są związane z celem funkcjonowania Aplikacji Usunięcie danych
nastąpi co do zasady w ciągu 7 dni od dnia ich przesłania przez Użytkownika.
7. Administrator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o tym, czy i kiedy wykorzysta przesłane
filmy lub ich fragmenty w celu określonym Regulaminem.
8. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z publikacją przesłanych filmów w celu
profilaktyki i propagowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Administrator dokona
anonimizacji danych osobowych oraz usunięcia wulgaryzmów lub innych podobnych treści,
jeżeli film takie zawiera oraz umieści na nim informację o adresie strony internetowej
gitd.gov.pl.
§ 4 Dostęp do Aplikacji
1. Dostęp i korzystanie z Aplikacji jest ogólnodostępne i nieodpłatne.
2. Aplikacja jest dostępna w sieci Internet poprzez stronę internetową dostępną pod adresem
https://www.gitd.gov.pl.
3. Umieszczenie na innych stronach internetowych odnośnika do Aplikacji jest dozwolone pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, obowiązującego prawa, norm
społecznych i obyczajowych oraz zasad dotyczących dobrego zachowania w Internecie.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Aplikacji.
5. Administrator, w szczególności ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu przyczyn od niego
niezależnych, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji.
§ 5 Ograniczenia korzystania z Aplikacji
Przy korzystaniu z Aplikacji zabronione jest:
1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub
programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają jej działanie lub infrastruktury
technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do
infrastruktury technicznej Aplikacji;
2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących
korzystanie z Aplikacji;
1

Podstawą przekazywania danych do prokuratora lub Policji jest Art. 304. § 2 Kodeksu postepowania karnego zgodnie z którym: instytucje
państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są
obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu
powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i
dowodów przestępstwa
2
Art. 304. § 1 Kodeksu postepowania karnego – „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.”.

3. przesyłanie z wykorzystaniem Aplikacji materiałów propagujących treści sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności treści pornograficznych, obrażających uczucia
religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej.
§ 6 Warunki i zasady korzystania z Aplikacji
1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji jest:
a. potwierdzenie zapoznania z treścią Regulaminu;
b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych określonych w ust. 6, w
przypadku ich podania w formularzu Aplikacji, oraz na przekazanie tych danych oraz
filmu organom ścigania;
c. posiadanie konta pocztowego e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie
korespondencji drogą elektroniczną;
d. oświadczenie przez Użytkownika, że jest on autorem filmu i posiada pełne prawo do
dysponowania przesyłanym filmem, które nie jest ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
2. Strona internetowa gitd.gov.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych
oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do potrzeb
odwiedzających. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich
w przeglądarce.
3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami określonymi w Regulaminie, powinien
zaprzestać korzystania z Aplikacji.
4. Jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczeń wskazanych w ust. 1, nie będzie miał możliwości
przesłania filmu.
5. Podanie danych, o których mowa w ust. 6 lit. a)-e)w formularzu Aplikacji jest obowiązkowe,
jednak w przypadku ich podania Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie przez Administratora. Brak wyrażonej zgody uniemożliwi przesłanie filmu.
6. Użytkownik może korzystać z Aplikacji przesyłając za pomocą formularza Aplikacji film,
udzielając wymaganych zgód, oświadczeń oraz podając w formularzu dane:
a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. adres do korespondencji;
d. datę i godzinę zarejestrowanego zdarzenia;
e. miejsce zarejestrowanego zdarzenia (trasa, miejscowość, ulica, numer drogi,
kilometraż);
f. numer telefonu do kontaktu;
g. numer rejestracyjny pojazdu, którego film dotyczy.
7. Podanie danych określonych w ust. 6 lit f) i g) jest dobrowolne i nieobowiązkowe, ale może
znacząco ułatwić lub umożliwić skuteczne ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń w ruchu
drogowym, tym samym poprawić bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
8. Rozmiar przesyłanego przez Użytkownika pliku nie może przekraczać 30MB. Użytkownik
może przesłać w jeden film w ramach jednej czynności przesłania.
9. Przesyłany przez Użytkownika plik powinien być sporządzony w jednym z formatów: mp4,
mov, avi.
10. W celu ostatecznego potwierdzenia przesłania filmu Użytkownik powinien zaakceptować link
autoryzacyjny przesłany na adres e-mail, który wskazał w formularzu danych Aplikacji.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany
obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej https://www.gitd.gov.pl.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia;
b. zaprzestania prowadzenia Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia;

c. niepublikowania filmu przekazanego przez Użytkownika bez konieczności
uzasadnienia.
3. Uwagi w zakresie funkcjonalności Aplikacji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: info@gitd.gov.pl.
§ 8 Wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, elektroniczna skrzynka
podawcza: /canard_gitd/skrytka; e-mail: info@gitd.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
a. listownie lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na adresy Administratora;
b. poprzez e-mail: iod@gitd.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu
do korespondencji będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej w formularzu
Aplikacji, wyłącznie w celach związanych z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz profilaktyką i propagowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
w celach kontaktowych. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w dowolnym momencie
wycofana.
4. W przypadku, gdy film dokumentuje wykroczenie, przekazane przez Państwa ww. dane mogą
zostać przekazane organom ścigania.
5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, z którymi Główny Inspektor Transportu
Drogowego zawarł lub zawrze w przyszłości nowe umowy dotyczące utrzymania
wewnętrznych systemów informatycznych, w szczególności w zakresie środków komunikacji
elektronicznej oraz strony internetowej gitd.gov.pl i Aplikacji. Ponadto w przypadku, gdy film
ma związek z przestępstwem Państwa dane mogą podlegać przekazaniu do prokuratora lub
Policji, na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. W przypadku podania danych osobowych w formularzu Aplikacji, Państwa dane będą
przetwarzane:
a. do 7 dni w przypadku, gdy przesłany film, przy którym zawarto dane osobowe, nie jest
związany z celem funkcjonowania Aplikacji – dane podlegają usunięciu przez
Administratora;
b. do momentu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa
danych osobowych;
c. do momentu uznania przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały.
8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo do wycofania, w dowolnym momencie, wyrażonej przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych; informujemy, że jeżeli odnalezienie
Państwa informacji wymagałoby od nas niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Państwa żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
Państwa żądania;
prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
prawo do sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

