
Zároveň se založením ve správě 
uživatele na dealerském portálu je pro 
aktivaci nutné zaslat tento vyplněný 
formulář poštou/elektronicky na adresu: 

Porsche Česká republika s.r.o. 
IT oddělení - After Sales IT podpora 
Radlická 740/113d 
158 00 Praha 5 – Jinonice 
Email: cpnadmin@porsche.co.cz 

Žádáme o povolení přístupu v rámci systému GeKo pro uvedenou 
osobu, která bude tímto oprávněna k následujícímu: 
- získávat on-line kódy imobilizérů přes diagnostický přístroj VAS
- získávat on-line kódy pro rádio přes diagnostický přístroj VAS
- provádět flashovací akce přes diagnostický přístroj VAS

Číslo prodejce:

Příjmení: 

Jméno: 

Datum narození: 

Číslo OP:

Global User-ID: 

Telefon: 

E-mail:

Za účelem ověření identity musí žadatel předložit úředně 
vystavený doklad totožnosti v originále (OP, ŘP, pas), který 
nebude nikdy archivován, nebo poskytnout dobrovolně kopii 
dokladu totožnosti (přední a zadní strana) na samostatném listu. 
Je možno zamaskovat údaje, které nejsou vyžadovány ke 
kontrole. Pověřený pracovník importéra zkontroluje údaje a 
následně kopii neprodleně zlikviduje v souladu s nařízením o 
ochraně osobních údajů.

Bezpečnostní opatření / Nezákonné používání 

Používání ID uživatele je přípustné za následujících předpokladů: 

1. Použití jednotlivých funkcí, které jsou poskytnuty prostřednictvím přístupu k systému, se omezuje pouze na úkoly, jež jsou základem příslušné 
pracovní oblasti, a je omezeno výlučně na pracovníka, který je v podniku nahlášen. Použití k jiným účelům a mimo Evropský hospodářský prostor 
(EHP) a ve Švýcarsku není povoleno.

2. Je výslovně zakázáno předávat poskytnuté údaje třetím osobám, pokud společnost Volkswagen AG neudělila předem písemný souhlas k tomuto
záměru.

3. Poskytnuté údaje smějí být uloženy pouze dočasně a musí být okamžitě zničeny/smazány resp. vráceny a to nejpozději při vyřízení zakázky.
4. Používání cizího ID uživatele a postoupení hesla uděleného pro Geko-VW resp. postoupení bezpečnostní ID karty třetím osobám (třetími

osobami jsou v tomto smyslu m. j. také pracovníci importéra nebo společnosti Volkswagen AG) je zásadně nepřípustné.
5. Pokud již není přístup do GeKo-VW potřeba, je nutné ID uživatele zablokovat správcem informačního systému nebo importérem.
6. Při porušení směrnic stanovených společností Volkswagen AG může být uživateli oprávnění k používání systému GeKo kdykoli odebráno.

Všechny operace prováděné v souvislosti s tímto ID uživatele budou protokolovány. Zneužití může být považováno zejména za občanskoprávní, ale také za 
trestněprávní jednání, a může být odpovídajícím způsobem stíháno. Vyhodnocení protokolů se provádí s ohledem na relevantní právní ustanovení (zejm. 
ochranu údajů a pracovně-právní ustanovení). Výslovně upozorňujeme na to, že je nutné údaje uchovávat v tajnosti. 

Při výměně resp. novém naprogramování řídicích jednotek motoru, komponentů imobilizéru (samostatné jednotky nebo sdružené přístroje apod.), klíčů a sad 
zámků musí majitel předložit občanský průkaz nebo odpovídající doklad totožnosti, který prokazuje rovněž trvalé bydliště, řidičský průkaz a prohlášení o 
souhlasu a musí to být zaznamenáno do verifikační karty, která je doporučena společností Volkswagen AG. Žadatel musí v každém případě provést fyzické 
porovnání s číslem podvozku na vozidle a musí to být potvrzeno ve formuláři verifikační karty. 

Pro účely kontroly musí být založená kompletní dokumentace kdykoli v krátké době poskytnuta společnosti Volkswagen AG. Výměna resp. nové 
naprogramování řídicích jednotek motoru, komponentů imobilizéru (samostatné jednotky nebo sdružené přístroje apod.) a klíčů smí být provedeno pouze 
pracovníky, kteří jsou na základě této žádosti schváleni pro využívání systému GeKo, v žádném případě nepovolanými třetími osobami. Dotazované údaje 
jsou uloženy. 

Prohlášení o převzetí závazku 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem si přečetl/a výše uvedená bezpečnostní ustanovení a porozuměl/a jsem jejich obsahu a že budu bez výjimky plnit své 
závazky, které z těchto bezpečnostních ustanovení vyplývají. 

Podpis žadatele / žadatelky 

(podpis musí odpovídat podpisu ve Vašem průkazu totožnosti) 

Razítko a podpis za organizaci žadatele Místo, datum 

Údaje vaší firmy: 

Název společnosti: 

Ulice:

PSČ / obec:

Odtud níže již nevyplňujte

Autorizace GeKo udělena   ANO:         NE:  

Podpis zástupce importéra Volkswagen U předaných údajů bylo zkontrolováno, 
že jsou kompletní. Prověřeno a věcně v 
pořádku. 

Místo, datum 

Za Porsche Česká republika zpracoval:

Žádost o přístup k systému GeKo-VW pro nezávislé opravce

k programování komponent imobilizérů a klíčů přes online připojení diagnostického testeru VAS a získávání kódů rádií

GeKo=Geheimnis- und Komponentenschutz / utajení a ochrana komponentů 

Jako žadatel beru na vědomí, že moje osobní údaje budou 
pro účely identifikace poskytnuty společnostem Porsche 
Česká republika s.r.o, Radlická 740/113d, 15800 Praha 5 a 
Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg a AUDI 
AG, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt a SEAT S.A. 
Autovía A-2, 08760 Martorell.
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