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Główny Inspektor Transportu Drogowego
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI API DO
UDOSTĘPNIANIA DANYCH PUBLICZNYCH KRAJOWEGO
REJESTRU ELEKTRONICZNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW
TRANSPORTU DROGOWEGO

§1 Definicje
1. Certyfikat (certyfikat klucza publicznego) – elektroniczny dokument potwierdzający
własność klucza publicznego. Certyfikat zawiera informacje dotyczące klucza, informacje
dotyczące tożsamości jego właściciela oraz podpis cyfrowy podmiotu, który
zweryfikował poprawność zawartości certyfikatu. Certyfikaty służą do utrzymywania
końcowej tożsamości, autoryzacji i uwierzytelnienia oraz umożliwiają szyfrowanie
połączenia.
2. KREPTD, Rejestr – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu
Drogowego, rejestr utworzony na podstawie art. 82g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).
3. Usługa – API do udostępniania danych publicznych, usługa sieciowa (WebService),
pozwalająca na implementację funkcjonalności w oprogramowaniu Usługobiorcy, służąca
do pobierania danych z zasobów Rejestru bezpośrednio z poziomu tego oprogramowania.
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usług Rejestru.
5. Usługodawca – Główny Inspektor Transportu Drogowego, prowadzący KREPTD w
systemie teleinformatycznym.
§2 Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych zawartych w Rejestrze jest Główny Inspektor Transportu
Drogowego.
2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych
udostępnianych w Usłudze przez inne podmioty w sposób naruszający obowiązujący
porządek prawny.
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3. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi z
przyczyn od niego niezależnych.
4. Administrator danych, w szczególności ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu
innych przyczyn od niego niezależnych, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Usługi.
5. Zakres danych udostępnianych w Usłudze Rejestru obejmuje dane określone w art. 82h
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z wyjątkiem danych
określonych w pkt 4a, 4b, 6b, pkt 16 w zakresie dotyczącym daty i miejsca urodzenia
przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f oraz pkt 18 lit. a, b i f.
6. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Usługi przez
Usługobiorców.
7. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

§3 Rodzaj i zakres świadczonej Usługi
Rodzaj i zakres świadczonej Usługi określa niniejszy Regulamin oraz dokumentacja
techniczna Usługi pn. „API do udostępniania danych publicznych” stanowiąca załącznik nr 2.

§4 Warunki/zasady korzystania z Usługi przez Usługobiorców
1. Dostęp do Usługi jest bezpłatny.
2. Korzystanie z Usługi wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu (wraz z
późniejszymi zmianami).
3. Metody udostępniane przez Usługę mogą być implementowane w dowolnych systemach
teleinformatycznych, używanych bądź wytwarzanych przez Usługobiorcę.
4. Niedozwolone są działania mogące doprowadzić do przeciążenia Usługi bądź jej
nieprawidłowego działania.
5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usługi z uwzględnieniem następujących
parametrów:
a. Liczba wywołań usługi w czasie: 120 wywołań Usługi na godzinę.
b. Dostępność usługi w czasie: Usługa jest co do zasady dostępna w trybie 24/7/365
z wyłączeniem planowanych przerw technicznych.
6. Zgłoszenia dotyczące kwestii technicznych należy przesyłać na adres
api.kreptd@gitd.gov.pl (podając w temacie: API – Pomoc).

§5 Warunki techniczne korzystania z Usługi przez Usługobiorców
1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połącznie z siecią Internet
oraz wskazanie adresów IP serwerów Usługobiorcy – testowego i produkcyjnego.
2. W celu korzystania z Usługi wymagane jest uzyskanie przez Usługobiorcę Certyfikatu.
Certyfikat wydaje Usługodawca na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego
przez Usługobiorcę wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.
3. Usługodawca wydaje Usługobiorcy certyfikat na czas określony do 12 miesięcy.
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4. W przypadku chęci dalszego nieprzerwanego korzystania z Usługi, obowiązkiem
Usługobiorcy jest złożyć, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności
posiadanego certyfikatu, wniosek, o którym mowa w art.21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego
2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1446) oraz wniosek o odnowienie certyfikatu.
5. Usługobiorca chcąc korzystać z Usługi zapewnia we własnym zakresie oprogramowanie
do komunikacji z Usługą, której opis stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Usługodawca nie zapewnia wsparcia w tym zakresie.
6. Usługodawca udostępnia środowisko testowe Usługi.
7. Umożliwienie Usługobiorcy przez Usługodawcę korzystania z Usługi na środowisku
produkcyjnym jest możliwe wyłącznie po pozytywnym przejściu testów integracyjnych.
8. Usługobiorca powinien zgłosić chęć przystąpienia do testów integracyjnych na co
najmniej 30 dni przed ich planowanym przeprowadzeniem, w celu otrzymania
materiałów do testów, które pozwolą Usługodawcy ocenić poprawność integracji
oprogramowania Usługobiorcy z Usługą.

§6 Odpowiedzialność
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do Usługi,
prowadzenia prac technicznych i konserwacyjnych oraz innych działań mogących
powodować czasową niedostępność lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty i utraconych korzyści
poniesionych przez Usługobiorcę lub osoby trzecie korzystające z Usługi ze względu na jej
czasową niedostępność. Odpowiedzialność w ww. zakresie wyłączona jest także w
przypadku niezgodności danych ze stanem rzeczywistym.
3. Usługodawca ma prawo odłączyć Usługobiorcę od Usługi w przypadku stwierdzenia
niezgodnego ze specyfikacją techniczną oraz niniejszym regulaminem wykorzystywania
Usługi przez Usługobiorcę.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu
2. API do udostępniania danych publicznych – dokumentacja techniczna oraz pliki wsdl i xsd.
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