PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE CEBIA FOTO
PRO FOTODOKUMENTACI A KLASIFIKACI VOZIDEL
SYSTÉM VINFOTO
1. O systému VINFOTO

přístupu Uživatele k Aplikaci a užívání Aplikace je úplný a
bezvýhradný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami.

Cebia, spol. s r.o., (dále jen Cebia) se v roce 2002 stala v ČR
výhradním provozovatelem systému VINFOTO. V ČR byla
vytvořena síť Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen APC
VINFOTO) za účelem provádění fotodokumentace a
klasifikace poškození vozidel systémem VINFOTO (dále jen
VINFOTO). Síť APC VINFOTO je určená především pro
poskytování služeb pojišťovnám, s cílem omezování pojistných
podvodů při pojišťování vozidel.
Od roku 2004 jsou výsledky jednotlivých provedených
VINFOTO přístupné vybraným pojišťovnám a leasingovým
společnostem (dále jen Obchodní partneři) prostřednictvím
systému Komunikační centrum.

3.3. Aplikace je určena pro provádění VINFOTO výhradně pro
potřeby Obchodních
partnerů
za
účelem
zajištění
fotodokumentace a klasifikace poškození vozidel na základě
požadavku vyplývajícího z uzavřené smlouvy s Obchodními
partnery.
3.4. Aplikace může být využívána dalšími Obchodními partnery
společnosti Cebia za jiným účelem než provedení VINFOTO.
V tom případě bude Aplikace vždy užívána v souladu s těmito
Podmínkami a dále v souladu s uzavřenými dohodami mezi
Obchodním partnerem a společností Cebia.

V roce 2020 byla spuštěna mobilní aplikace Cebia foto (dále
jen Aplikace), která umožňuje provést VINFOTO pomocí
mobilního zařízení s fotoaparátem (dále jen Mobilní zařízení).

3.5. Údaje a data vložené nebo pořízené Uživatelem v
Aplikaci (fotografie, geolokace, atd.), jsou zpracovávány
společností Cebia a předávány oprávněným Obchodním
partnerům.

2. Vysvětlení pojmů

3.6. Samotné provádění VINFOTO v Aplikaci spočívá v:



Komunikační centrum – zabezpečený informační
systém pro ukládání provedených VINFOTO a pro přístup
oprávněných Obchodních partnerů.

a)



Systém VINFOTO on-line – systém pro kontrolu a
zpracování dat získaných z Aplikace.



VIN – Vehicle Identification Number (identifikační číslo
vozidla), identifikátor jednoznačně popisující identitu
vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků.

b)



Typový štítek – štítek s typovým označením vozidla.



Stopy poškození – rozumí se poškození vozidla
způsobem, který je na vozidle viditelný. Jedná se
především o tvarové poškození karoserie (rýhy,
deformace, neodborně provedené opravy a lakování),
poškození skel vozidla, poškození dalších součástí
vozidla (světlomety, nárazníky, mlhová světla, atd.).



Oprávněný obchodní partner – obchodní společnost
(nejčastěji pojišťovna nebo finanční společnost), která má
právo na přístup k informacím o provedeném VINFOTO
konkrétního vozidla.



Klient – osoba, která má s Obchodním partnerem
smluvní vztah s požadavkem na provedení VINFOTO



Uživatel – osoba používající
provedení VINFOTO.

Aplikaci

za

účelem

3. Přístup k Aplikaci a její užívání
3.1. Aplikace je vyvíjena a spravována společností Cebia, spol.
s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ: 18628443, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4057.
3.2. Přístup k Aplikaci a užívání Aplikace se řídí těmito
podmínkami užívání (dále jen Podmínky). Předpokladem

c)
d)
e)
f)

Instalaci Aplikace do Mobilního zařízení pomocí
poskytnutého QR kódu nebo přímou instalací
z příslušného mobilního obchodu.
Pořízení
fotodokumentace
technického
průkazu,
exteriéru, interiéru, vybraných identifikátorů (typový štítek,
ražba VIN) a stop poškození vozidla.
Odeslání pořízené fotodokumentace z Aplikace ke
kontrole a zpracování do systému VINFOTO on-line.
Provedení klasifikace stavu vozidla podle stop poškození
dle metodiky systému VINFOTO.
Vystavení OSVĚDČENÍ VINFOTO a jeho uložení do
informačního systému Komunikační centrum.
Odeslání informace o provedení klasifikace stavu vozidla
a OSVĚDČENÍ VINFOTO do Aplikace.

Cebia si v závislosti na typu vozidla vyhrazuje právo upravovat
rozsah a postup systému VINFOTO.

4. Výsledek fotodokumentace vozidla - OSVĚDČENÍ
VINFOTO
Na základě provedeného VINFOTO vystaví Cebia,
OSVĚDČENÍ VINFOTO o provedení fotodokumentace a
klasifikace vozidla, ve kterém stanoví výsledek klasifikace stop
poškození vozidla.
Pravidla klasifikace vozidla – stupně hodnocení 1 až 5:


Stupeň 1 - bez viditelného poškození - na vozidle
nebyly nalezeny žádné stopy poškození karoserie
ani poškození skel vozidla,



Stupeň 2 - drobná poškození skel vozidla - na
vozidle bylo nalezeno pouze poškození skel,



Stupeň 3 - drobná poškození mimo poškození skel
- na vozidle byly nalezeny pouze stopy poškození
karoserie, skla vozidla byla nepoškozena,



Stupeň 4 - drobná poškození skel i ostatních částí
vozidla - na vozidle byly nalezeny stopy poškození
karoserie i poškození skel vozidla,
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Stupeň 5 - poškození většího
rozsahu
poškození nelze přesně specifikovat, popsat a
pořídit konkrétní fotodokumentaci.

5. Práva duševního vlastnictví
5.1. Společnost Cebia je vlastníkem, případně oprávněným
uživatelem, všech práv duševního vlastnictví, které se vztahují
k Aplikaci samotné a k obsahu zobrazovaného v rámci
Aplikace, nejedná-li se o obsah vložený Uživatelem za účelem
provedení VINFOTO. Jména, názvy, loga, ikony a jakýkoli jiný
obsah Obchodních partnerů nebo třetích osob, které jsou
zobrazovány v rámci Aplikace a/nebo které označují produkty
a služby Obchodních partnerů nebo třetích osob jsou chráněny
příslušnými obecně závaznými právními předpisy ve prospěch
jejich vlastníků či oprávněných uživatelů.
5.2. Aplikace je jakožto počítačový program (software)
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a jako
taková požívá veškeré právní ochrany stanovené zejména
tímto zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění
pozdějších předpisů. Společnost Cebia je jediným subjektem
oprávněným k výkonu autorských práv k Aplikaci. Software,
včetně veškerých jeho jednotlivých prvků zůstává za všech
okolností ve vlastnictví společnosti Cebia a musí s ním být
nakládáno jako s důvěrnou informací. Je zakázáno software
kopírovat, upravovat, podrobovat postupům zpětného
inženýrství, dekompilovat, licencovat, sublicencovat, prodávat,
převádět, postupovat, distribuovat, komerčně využívat nebo
poskytovat jakýmkoli třetím osobám.
5.3. Obsah zobrazovaný v rámci Aplikace je chráněn
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných
známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění
pozdějších předpisů, právem Evropské unie a příslušnými
mezinárodními smlouvami.
5.4. Společnost Cebia neuděluje Uživatelům ani žádné třetí
osobě licenci, podlicenci či jakékoli jiné obdobné právo či
svolení k dalšímu nakládání s Aplikací samotnou či s obsahem
zobrazovaným v rámci Aplikace k jiným účelům, než ke kterým
je určena těmito Podmínkami.
5.5. Je zakázáno odstraňovat či měnit jakákoli upozornění či
sdělení ohledně práv duševního vlastnictví v rámci Aplikace.
5.6.
Bez příslušného oprávnění či souhlasu Společnosti
Cebia je zakázáno upravovat fyzické či digitální kopie
jakéhokoli obsahu chráněného právem duševního vlastnictví,
který byl stažen či vytisknut z Aplikace; stejně tak je bez
příslušného oprávnění či souhlasu Společnosti Cebia
zakázáno užívat jakékoli ilustrace, fotografie, videa či audio
sekvence, či jakoukoli grafiku či s nimi jakkoli disponovat.

6. Zpracování osobních údajů
6.1. Zpracování osobních údajů při užívání Aplikace se řídí
aktuálně
platnými
Všeobecnými
podmínkami
pro
fotodokumentaci a klasifikaci vozidel systém VINFOTO, které
jsou dostupné na webových stránkách www.cebia.cz.
6.2. Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů
v Cebia jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí

a osobních údajů. Aktuální verze tohoto dokumentu je
dostupná na stránkách www.cebia.cz.

7. Bezpečnost
7.1. Uživatel se při užívání Aplikace zdrží jakékoliv činnosti,
jejímž důsledkem by byl přenos viru do Aplikace, porucha
softwaru, porucha fungování Aplikace nebo jakákoliv jiná
porucha, která by měla negativní vliv na nezávadný chod
Aplikace či služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace.
7.2. Uživatel užívá Aplikaci způsobem, který neohrožuje
bezpečnost jeho vlastní ani třetích osob, zejména dodržuje
pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
7.3. Uživatel při užívání Aplikace či služeb poskytovaných
prostřednictvím Aplikace neporušuje dotčené obecně závazné
právní předpisy, stejně tak jako práva třetích osob, a zavazuje
se nepoškozovat dobré jméno a dobrou pověst společnosti
Cebia a jejích Obchodních partnerů.

8. Odpovědnost a záruky
8.1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována
bezúplatně, a to (i) výlučně v podobě předkládané společností
Cebia a nikoli dle jakéhokoli požadavku Uživatele (tj. na
principu „as is“); (ii) výlučně po dobu dle možností a uvážení
společnosti Cebia (tj. na principu „as available“).
8.2. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace má ve vztahu k
Uživateli pouze informativní charakter.
8.3. Uživatel nese veškerou odpovědnost vyplývající z užívání
Aplikace.
8.4. Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost a
neposkytuje žádné záruky za pravdivost, úplnost, aktuálnost či
bezvadnost informací poskytovaných prostřednictvím Aplikace
a v této souvislosti není povinna k náhradě jakékoli újmy
způsobené případně Uživateli informací poskytnutou v rámci
Aplikace. Stejně tak společnost Cebia nenese žádnou újmu
vzniklou v důsledku napadení Aplikace virem či jakýmkoli
škodlivým softwarem, ani v důsledku nesprávného fungování
Aplikace.
8.5. Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu
vzniklou v důsledku poskytnutí služby Uživateli třetí osobou,
zejména Obchodním partnerem společnosti Cebia, byť by
taková služba byla poskytnuta prostřednictvím Aplikace.
8.6. Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu
vzniklou užíváním Aplikace ze strany Uživatele v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy či způsobem
zasahujícím do osobnostních práv třetích osob či do relativních
práv mezi Uživatelem a jakýmikoli třetími osobami.
8.7. Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu
způsobenou v důsledku jakéhokoli krátkodobého nebo
dlouhodobého omezení Aplikace, či za ukončení provozu
Aplikace, ať již k takovému omezení či ukončení dojde
z jakéhokoli důvodu.
8.8. Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu
způsobenou v důsledku jednostranné změny těchto Podmínek
či změny Aplikace.
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8.9. Omezení odpovědnosti společnosti Cebia dle těchto
Podmínek se nevztahuje na smlouvy případně uzavřené mezi
Uživatelem a společností Cebia či jejími Obchodními partnery,
zejména na smlouvy týkající se služeb nabízených
prostřednictvím Aplikace.
8.10. V případě, že by kterékoli ustanovení či jeho část o
omezení odpovědnosti za újmu dle těchto Podmínek bylo
shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude
odpovědnost za újmu společnosti Cebia omezena v rozsahu
nejvýše přípustném obecně závaznými právními předpisy.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Společnost Cebia je oprávněna práva a povinnosti
z těchto Podmínek převést na jinou právnickou osobu,
případně výkonem práv a povinností dle těchto Podmínek
pověřit jinou právnickou osobu. Uživatel výslovně uděluje
souhlas společnosti Cebia s takovým postupem.
9.2. Společnost Cebia je oprávněna tyto Podmínky kdykoli
jednostranně měnit dle svého vlastního uvážení. Nové
Podmínky budou uveřejněny na internetových stránkách
www.cebia.cz a dále přímo v Aplikaci v části „Ochrana
soukromí a podmínky použití“.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: www.coi.cz.
9.4. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek či jeho
část, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, není tím
dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost zbývajících
ustanovení.
9.5. Tyto Podmínky, užívání Aplikace Uživatelem, vztahy mezi
společností Cebia a Uživatelem vyplývající z užívání Aplikace
podléhají právnímu řádu České republiky.
Tyto Podmínky byly publikovány dne 01. 12. 2020 a od tohoto
okamžiku jsou platné a účinné.
Další informace je možno nalézt na adrese:
www.cebia.cz

verze 12.2020
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