
PRAVIDLA POUŽITÍ SYSTÉMU RRKI.CZ

1. Uživatel systému se přihlašuje svým e-mailem a heslem a tyto údaje je povinen
chránit před zneužitím třetí osobou.

2. Informace které uživatel zjistí v registru RRKI.cz podléhají ochraně osobních údajů a
uživatel není oprávněn tyto informace zveřejňovat v jakékoliv podobě.

3. Zápis zkušenosti může uživatel provést pouze v případě, že je taková zkušenost
pravdivá a uživatel má udělen písemný souhlas zapisované osoby a osoba
souhlasila s poskytnutím údajů portálu RRKI.cz. Pokud takový souhlas uživatel nemá
zanáší informace do systému RRKI.cz na vlastní riziko a provozovatel nenese
žádnou odpovědnost za důsledky takového záznamu. V takovém případě je osoba
oprávněna vznést námitku proti zápisu v systému RRKI.cz a provozovatel má
povinnost takový záznam neprodleně vymazat ze svého systému.

4. Členství v systému RRKI je zpoplatněno dle platného ceníku a uživatel se zavazuje
hradit měsíční předplatné za přístup do systému RRKI.cz

5. Provozovatel neúčtuje poplatky za provedení scóringu. Uživatel má daný počet
kreditů, které se odečítají za každý provedený scóring.

6. Všechny ostatní služby v systému RRKI.cz jsou rovněž ZDARMA (vyjímky budou
zřetelně označeny a vysvětleny - např.: Náhled do exekučního rejstříku)

7. Uživatel je povinen odhlásit se ze systému v případě, že odchází od zařízení na
kterém má spuštěný systém RRKI.cz tím zabezpečí systém před zneužitím 3
osobou.

8. Uživateli nevzniká nárok na přidělený kredit, který se přičetl omylem, technickou
chybou nebo úmyslným přičiněním uživatele.  Takový kredit bude následně
provozovatelem odečten.

9. Je přísně zakázáno provádět v systému RRKI.cz jakékoliv neoprávněné stahování
dat mimo systém RRKI.cz - především robotické stahování dat o osobách v registru
nebo robotické zaznamenávání zkušeností do systému. Takové jednání bude
penalizováno v podobě zablokování přístupu do systému navždy.

10. Pokud uživatel zjistí jakoukoliv chybu v systému RRKI.cz je povinen ji neprodleně
oznámit e-mailem na adresu: info@rrki.cz

Pravidla použití v systému vstoupila v platnost 26.2.2022


