GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

Podmienky poskytovania a používania produktov ZBGIS® Raster

Poskytovateľ:
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219,
ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Úradom geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava, ktorý zároveň vykonáva dozor nad
jeho činnosťou.
Používateľ:
Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá získa požadované produkty ZBGIS® Raster.
Podmienky poskytovania a používania produktov ZBGIS® Raster:
1. ZBGIS® v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 je poskytovaný v rastrovej forme a je
možný export prostredníctvom aplikácie Mapový klient ZBGIS® v množstve do 20 mapových
listov, ktoré zasahujú do mapového okna. Špecifikácia tu.
2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nevhodným používaním údajov a ani
za iné škody, ktoré môžu byť spôsobené prenosom počítačového vírusu alebo iného škodlivého
počítačového programu.
3. Žiadne ústne alebo písomné informácie poskytnuté zamestnancami poskytovateľa používateľovi
nevytvárajú nové záruky a žiadnym spôsobom nezvyšujú zodpovednosť poskytovateľa.
4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zhoršenie kvality alebo rozsahu, či iné obmedzenia
v poskytovaní údajov alebo prípadné prerušenia poskytovania údajov spôsobené vyššou mocou.
5. Poskytovanie údajov môže byť obmedzené z dôvodov podľa § 10 zákona č. 3/2010
Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov a § 21
ods. 5 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Používanie produktov ZBGIS® Raster:
1. Používateľ údajov je oprávnený tieto údaje použiť pri tvorbe vlastného diela.
2. Používateľ berie na vedomie, že autorské práva požívajú ochranu v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 300/2005
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Zneužitie údajov používateľom môže mať preto
závažné občianskoprávne, ale aj trestnoprávne následky.
3. V prípade, že používateľ údaje ďalej zverejňuje je povinný uvádzať odkaz na zodpovedajúce
metaúdaje vytvorené poskytovateľom a je povinný uvádzať zdroj údajov, a to: „GKÚ Bratislava“.
4. V prípade vytvorenia nového kartografického diela s použitím týchto údajov, je používateľ
povinný oznámiť poskytovateľovi názov a termín jeho vydania a postupovať podľa zákona NR SR
č. 215/1995 Z. z. o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 18.2.2021

