
 

I. Skilmálar GS1 Ísland við úthlutanir GS1 auðkenna 
 
1. Um GS1 og GS1 Ísland 

GS1 eru alþjóðleg samtök rekin án, hagnaðarkröfu (not-for-profit), og eru með skrifstofur í flestum ríkjum heims. 
GS1 sér um að hanna og innleiða staðla og lausnir til að auka skilvirkni og gagnsæi í aðfangakeðjunni alþjóðlega 
og milli atvinnugreina.  

GS1 Ísland ehf., kt. 571111-1010, (hér eftir „GS1 Ísland“ eða „félagið“) er fulltrúi GS1 alþjóðasamtakanna á 
Íslandi. GS1 Ísland eru félagasamtök stofnuð af mismunandi samtökum atvinnulífsins. Sjá eftirfarandi vefslóð 
fyrir ítarlegri upplýsingar: www.gs1.is. 

Hlutverk GS1 er að vera leiðandi við að koma á og viðhalda alþjóðlegu kerfi til samskipta í viðskiptum og til að 
auðkenna vörur, þjónustu og staðsetningar. Kerfinu er ætlað að nýtast sem flestum atvinnugreinum og 
grundvallast á alþjóðlega viðurkenndum stöðlum. 

 
2. Almennt 

Viðskiptavinir GS1 Ísland nefnast einu nafni „viðskiptavinur“ eða „notandi“ og eftir atvikum „umsækjandi“.  

GS1 Ísland skuldbindur sig til að veita viðskiptavini heimild til notkunar á númerakerfi og auðkennum GS1, þ.m.t. 
strikamerki, í atvinnustarfsemi viðskiptavinar. Í skilmálum þessum kann að vera vísað til þjónustunnar sem GS1 
Ísland veitir til handa viðskiptavini sem „notkunarréttindi“ eða „þjónusta“. Notkunarréttur sem veittur er af 
félaginu skal vera í samræmi við gildandi reglur GS1 á hverjum tíma (e. General Specification). 

 
3. Samþykki viðskiptavinar 

Viðskiptavinir félagsins, þ.á m. umsækjendur, samþykkja að undirgangast skilmála GS1 Ísland við úthlutanir GS1 
auðkenna og skilmála GS1 Activate frá Global office og fylgja þeim í hvívetna. 

Ef notandi samþykkir ekki öll ákvæði skilmálana þessa er honum hvers kyns aðgangur og notkun þjónustu GS1 
Ísland með öllu óheimil. 

 
4. Skráningargjald og endurgjald 

Skráningargjald skal greitt fyrir úthlutun notkunarréttinda. Árgjald fyrir þjónustu GS1 Ísland reiknast frá 
samningsgerð og greiðist fyrirfram.  

Viðskiptavinir GS1 Ísland skuldbinda sig til að greiða félaginu fyrir notkun á númerakerfi og auðkennum GS1, 
þ.m.t. strikamerki. Öll gjöld sem félagið innheimtir úr hendi viðskiptavinar eru samkvæmt gildandi gjaldskrá á 
hverjum tíma og eru þau innheimt fyrirfram. 

GS1 Ísland áskilur sér rétt til að breyta gjaldskránni. Allar breytingar á gjaldskrá eru skuldbindandi fyrir 
viðskiptavini félagsins eftir að þær taka gildi og hafa verið birtar á heimasíðu félagsins. Eftirfarandi vefslóð 
inniheldur gjaldskrá og telst hlut af skilmálum þessum:https://www.gs1.is/umsoknir/gjaldskra. 

 
5. Um ábyrgð félagsins 

GS1 Ísland ábyrgist ekki: 

a) Tjón, beint eða óbeint, vegna nauðsynlegra viðgerða og endurbóta á búnaði GS1 Ísland eða 
óviðráðanlegra ytri aðstæðna. 

b) Tjón, beint eða óbeint, vegna uppsetningar eða notkunar á hugbúnaði sem GS1 Ísland kann að útvega 
viðskiptavini eða hefur ráðlagt honum að nota. 

c) GS1 Ísland getur aldrei orðið ábyrgt fyrir tjóni, beinu eða óbeinu, sem notandi kann að verða fyrir við 
notkun eða vegna notkunar á þeim réttindum sem félagið veitir. 
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d) Upplýsingar sem notandi veitir þriðja aðila um vöru sem er auðkennd með númerakerfi og auðkennum 
GS1. Allar kröfur sem gerðar eru af lögum eða eftirlitsaðilum um viðkomandi vöru er á ábyrgð notanda. 

 
6. Skyldur viðskiptavina félagsins 

Viðskiptavinur GS1 Ísland skuldbindur sig til að greiða fyrir notkun á réttindum/þjónustu til félagsins samkvæmt 
fyrrgreindri gjaldskrá í ákvæði 4.  

Viðskiptavinur hefur einungis heimild til að nýta rétt sinn í samræmi við yfirlýstan tilgang við úthlutun og handbók 
GS1 á hverjum tíma (e. GS1 General Specification). Viðskiptavinur skuldbindur sig til að nota þau notkunarréttindi 
sem honum er úthlutað af félaginu einungis í lögmætum tilgangi. Skráður viðskiptavinur er ábyrgur fyrir því að 
skilmálum sé fylgt. Ber hann alfarið ábyrgð á notkun réttinda sem félagið hefur úthlutað honum. Félagið tilkynnir 
viðskiptavini skriflega um ákvörðun um dagsektir í samræði við ákvæði 9. í skilmálum þessum. 

Réttur viðskiptavinar er óframseljanlegur. Viðskiptavini er óheimilt að selja, lána, millifæra eða heimila þriðja 
aðila notkun á rétti sínum. 

Greiðslufall eða brot á skilmálum félagsins við úthlutanir GS1 auðkenna og skilmála GS1 Activate frá Global office 
getur valdið tafarlausri lokun fyrir númerakerfi og auðkenni, þ. á m. strikamerki, viðskiptavinar. Viðskiptavini er 
óheimilt að nota þjónustuna/notkunarréttindi sem honum hefur verið úthlutað eftir lokun af hálfu GS1 Ísland eða 
eftir að notandi hefur sagt upp þjónustunni. Félagið tilkynnir viðskiptavini skriflega um lokun notkunarréttinda í 
samræmi við ákvæði 9. í skilmálum þessum. Félagið áskilur sér rétt til að innheimta dagsektir af notanda 
samkvæmt gjaldskrá í ákvæði 4., fyrir hvers konar óheimila notkun á númerakerfum eða öðrum auðkennum 
félagsins, þ. á. m. strikamerkjum, hvort sem það er notkun viðskiptavinar eða annarra aðila. 

Eftir að lokað hefur verið á notkunarréttindi, hvort sem það er vegna greiðslufalls, eða annarra brota á skilmálum 
þessum eða vegna uppsagnar, og opna á að nýju fyrir þjónustuna, skal greiða stofngjald að nýju, í samræmi við 
gjaldskrá á hverjum tíma.  

Með samþykki á skilmálum félagsins hefur viðskiptavinur og GS1 Ísland gert með sér samkomulag um að víkja 
frá innheimtuviðvörum samkvæmt 7. gr. innheimtulaga, nr. 95/2008, verði greiðslufall af hálfu notanda. Félagið 
áskilur sér allan rétt til að beita lögmætum innheimtuaðferðum til fullnustu krafna sinna á hendur viðskiptavini 
sem ekki hefur greitt félaginu í samræmi við gildandi gjaldskrá í ákvæði 4. 

 
 
7. Notkun GS1 réttinda til auðkenningar lækningatækja (e.“Unique Device Identifiers”/UDI) sem 
markasetja á í Bandaríkjunum (BNA) 

Vegna notkunarréttinda sem viðskiptavini er úthlutað, til að auðkenna vörur sem skilgreindar eru sem 
lækningartæki sem markaðssetja á í Bandaríkjunum, gilda eftirfarandi reglur: 

a) Við umsókn um notkun réttinda skal viðskiptavinur gera GS1 Ísland viðvart að viðkomandi GS1 lykill verði 
notaður til að auðkenna lækningatæki sem markaðssett verður í Bandaríkjunum.  

b) Viðskiptavinur er ávallt ábyrgur fyrir upplýsingum um lækningatæki sem hann lætur GS1 Ísland í té. Er 
það á hans ábyrgð að kröfur eftirlitsaðila séu uppfylltar og allar upplýsingar séu ávallt réttar og uppfærðar. 
Sinni viðskiptavinur ekki upplýsingaskyldu sinni varðandi auðkenningu lækningatækja markaðssettum í 
Bandaríkjunum, mun viðskiptavinur ekki vera listaður í árlegri skýrslu GS1 til lyfjastofnunar BNA (e. U.S. 
FDA). GS1 Ísland ábyrgist ekki tjón sem slíkt kann að hafa í för með sér. 

c) Viðskiptavinur gerir sér grein fyrir og samþykkir að GS1 Ísland verði, í tengslum við eftirlitsskyldur sínar, 
að deila tilteknum upplýsingum með hlutaðeigandi eftirlitsaðilum, beint eða í gegnum GS1 Global Office. 
Slíkar upplýsingar eru, t.d. þær að viðskiptavinur notar lykil til að auðkenna lækningatæki sem eru 
markaðssett í Bandaríkjunum, lykli sem notaður er til auðkenningar, nafn viðskipvinar, sem og annmarkar 
á notkun lykils, séu þeir einhverjir. 

 
8. Uppsögn samnings 

Uppsögn viðskiptavinar GS1 Ísland skal vera skrifleg. Uppsagnir skulu berast með tölvupósti á netfangið 
info@gs1.is eða með bréfi á skráð lögheimili GS1 Ísland. 

Uppsögn getur einungis tekið gildi um áramót og þarf að hafa borist fyrir 20. september hvers árs til að taka gildi 
um næstu áramót eftir að uppsögn er tilkynnt. Uppsögn viðskiptavinar tekur gildi þegar starfsmaður GS1 Ísland 
hefur staðfest móttöku hennar skriflega. 
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9. Tilkynningar 

Þegar viðskiptavinur sækir um notkunarréttindi, þ.á m. strikamerki eða önnur auðkenni GS1 skal hann láta 
félaginu í té tölvupóstfang sem tilkynningar frá félaginu skulu berast til. Allar tilkynningar sem sendar eru á 
uppgefið tölvupóstfang skulu teljast hafa borist viðskiptavini með fullnægjandi og sannanlegum hætti. Verði 
breytingar á tölvupóstfangi viðskiptavinar skal hann tilkynna slíkar breytingar til GS1 Ísland með skriflegum hætti 
með tölvupóst á netfangið info@gs1.is eða með bréfi á skráð lögheimili GS1 Ísland.  

GS1 Ísland áskilur sér rétt til að senda viðskiptavinum bréflega eða með tölvupósti tilkynningum er varða 
þjónustuna, hverju nafni sem nefnist., þ.m.t. reikninga. 

 
10. Höfundarréttur GS1 

GS1 er eigandi höfundarréttar GS1 staðla. Viðskiptavinir skulu ávallt virða eignar- og höfundarrétt GS1 og GS1 
Ísland, sbr. og ákvæði 14. í skilmálum GS1 Activate frá Global Office. 

 
11. Eftirlit  

GS1 Ísland áskilur sér þann rétt að láta starfsfólk, samstarfsaðila eða undirverktaka hafa eftirlit með að auðkenni 
sem félagið hefur úthlutað séu notuð í samræmi við viðeigandi staðla. Viðskiptavinur skuldbindur sig til að veita 
GS1 Ísland lágmarks aðstoð til framkvæma slíkt eftirlit sé þess óskað. 

 
12. Persónuvernd 

GS1 Ísland mun eftir fremsta megni tryggja trúnað og öryggi viðskiptavina í samræmi við persónuverndarstefnu 
félagsins og gildandi lög um persónuvernd hverju sinni. Félagið miðlar ekki upplýsingum um viðskiptavini félagsins 
eða starfsemi þeirra til annarra en GS1 alþjóðasamtakanna. Viðskiptavinur félagsins samþykkir að félagið eigi 
rétt á því að miðla til annarra notenda strikamerkja nafni fyrirtækis sem strikamerki er skráð á, í samræmi við 
persónuverndarstefnu félagsins. 

Með því að samþykkja skilmála GS1 Ísland staðfestir viðskiptavinur að hann hafi kynnt sér persónuverndarstefnu 
félagsins og samþykkir vinnslu persónuupplýsinga eins og þar greinir. Eftirfarandi vefslóð telst hlut af skilmálum 
þessum: https://www.gs1.is/um-gs1/lagaleg-skjol. 

 
13. Breytingar 

Viðskiptavinur samþykkir að GS1 Ísland áskilji sér rétt til að endurskoða og/eða breyta skilmálum án fyrirvara 
vegna nauðsynlegra breytinga á þjónustu GS1, starfsemi GS1 eða af öðrum ástæðum. 

Breyttir skilmálar öðlast gildi gagnvart viðskiptavini á gildistökudegi skilmálanna nema viðskiptavinur hafi sagt 
upp þjónustunni í samræmi við ákvæði 9. í skilmálum þessum. Áframhaldandi notkun á þjónustunni eftir að 
upplýsingar um breytta skilmála hefur verið birt felur í sér samþykki á breyttum skilmálum. 

 

 

 

 

 

14. Lögsaga 

Um framkvæmd skilmála þessara fer að öllu leyti eftir íslenskum lögum. Rísi ágreiningur, sem ekki næst að leysa 
milli aðila og er vísað til dómstóla, skal hann rekinn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 
15. Yfirlýsing notanda vegna ofangreindra skilmála 

Ég, fyrir eigin hönd eða umsækjanda, staðfesti hér með að ég hef lesið skilmála GS1 Ísland við úthlutanir GS1 
auðkenna og samþykki þá. Ég staðfesti jafnframt að ég skil þær skuldbindingar sem skilmálarnir hafa í för með 
sér og samþykki að undirgangast þá af fúsum og frjálsum vilja, sem og þær breytingar sem síðar kunna að vera 
gerðar á þeim. 
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II. Skilmálar GS1 Activate frá GS1 Global Office 
 
1. Almennt um skilmála um GS1 Activate 

Skilmálar þessir um GS1 Activate þjónustu GS1 Ísland grundvallast á samnefndum skilmálum (e. Term of Use) 
frá GS1, í samræmi við starfsemi GS1 Ísland sem fulltrúi Íslands í GS1 alþjóðasamtökunum. Að öðru leyti en 
sérstaklega er tekið fram í skilmálum þessum gilda skilmálar GS1 alþjóðsamtökum um þjónustuna en þá má finna 
á slóðinni: https://www.gs1.is/um-gs1/lagaleg-skjol.  

Sé ósamræmi milli skilmála þessara og skilmála GS1, gilda þeir síðarnefndu framar. Að öðru leyti gilda skilmálar 
GS1 við úthlutun GS1 auðkenna um GS1 Activate, svo sem um ábyrgð GS1 Íslands, skyldur notenda, 
persónuvernd og höfundarrétt. 

Með samþykki á skilmálum þessum staðfestir notandi að hann hafi lesið og samþykkir skilmála þessa. Ef notandi 
samþykkir ekki öll ákvæði skilmálana er honum hvers kyns aðgangur og notkun þjónustu GS1 Activate með öllu 
óheimil.  

GS1 Ísland er heimilt að gera breytingar á skilmálum þessum hvenær sem er, í samræmi við ákvæði 18. í 
skilmálum þessum. 

 
2. Skilgreiningar 

Í skilmálum þessum fer um skilgreiningu hugtaka eftir skilmálum GS1. Sjá nánar á eftirfarandi vefslóð sem telst 
hluti af skilmálum þessum:  https://www.gs1.is/um-gs1/lagaleg-skjol. 

 
3. Inntak þjónustunnar 

Skilmálar þessir taka til eftirfarandi þjónustu: 

a) Activate, sem gerir notendum kleift að búa til og hafa umsjón með númerum GS1 Ísland (e. GTIN´s) 
sem ætlað er að auðkenna vöru hans, og búin er til á grundvelli alþjóðakerfis GS1 (e. GS1 Company 
Prefix) og leyfi til notkunar í samræmi við leyfi GS1 alþjóðasamtakanna (e. GS1 Company Prefix License), 
og er ætlað að framleiða samsvarandi strikamerki. 

b) Alþjóðakerfi GS1 (e. GS1 Registry Platform), er alþjóðakerfi af lyklum GS1, þ.á m. hvað varðar reglur 
um gögn tengdum lyklunum og byggð eru á innviðum sem styðja API viðmót, greiningu og öryggi. 
Alþjóðakerfi GS1 er skrásetning númera þar sem GS1 og aðrir meðlimir alþjóðasamtakanna veita 
margvíslega alþjóðlega þjónustu og viðskiptalausnir sem veitir notendum möguleika á að geyma og deila 
traustum gögnum um vörur þeirra og gerir viðtakendum þeirra kleift að spyrjast fyrir um og/eða nota slík 
gögn.  

GS1 Ísland mun veita framangreinda þjónustu af gaumgæfni í samræmi við lög, reglur og skilmála þessa. GS1 
Ísland ábyrgst ekki að þjónustan verði örugg eða laus við hvers kyns villur, frávik eða truflanir. GS1 Ísland getur 
gert breytingar á veittri þjónustu, þ.á m. hönnun, virkni og útliti og, eftir atvikum, hætt starfsemi. 

 
4. Aðgengi að þjónustunni 

Réttur notenda til að fá aðgang að GS1 Activate þjónustu GS1 Íslands er háð því að í gildi sé leyfi frá félaginu. Ef 
notandi uppfyllir ekki skilyrði leyfisins á einhverjum tímapunkti verður réttur til notkunar stöðvaður í samræmi 
við ákvæði 16. í skilmálum þessum. 

Viðskiptavinur ber ábyrgð á GS1 Activate aðgangi sínum og notkun á honum, þ.á m. að öll notkun á aðgangi 
notanda samræmist skilmálum þessum. Við skráningu fær notandi innskráningarupplýsingar til notkunar. Notandi 
skal ætíð gæta trúnaðar um slíkar upplýsingar og tilkynna GS1 Íslandi tafarlaust um hvers kyns óheimila notkun 
eða hættu á slíkri notkun.  

 
5. Heimiluð notkun 

Viðskiptavinur hefur einungis aðgang að GS1 Activate þjónustu GS1 Ísland í innri-viðskipta– eða fræðslutilgangi. 
Önnur notkun aðgangsins er með öllu óheimil. GS1 Ísland kann að fylgjast með notkun viðskiptavinar í þeim 
tilgangi að tryggja gæði þjónustunnar og/eða í greiningarskyni. 
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6. Heimildir GS1 

Viðskiptavinur er fyrirtæki, þ.e. eigandi vörumerkis eða hönnuður, og óskar eftir að deila gögnum um vöru sína 
eða þjónustu með þjónustu GS1 Ísland. 

Í skilmálum þessum felst eftirfarandi heimild til handa GS1: 

a) Notandi veitir, með samþykki á skilmálum þessum, GS1 Ísland heimild til að nota upplýsingar og gögn í 
hvaða tilgangi sem tengist þjónustu sem veitt er á grundvelli skilmála þessara. Notandi áttar sig á og 
samþykkir að gögnunum verður miðlað til GS1 og öðrum aðildarfélögum í gegnum hið alþjóðlega kerfi 
samtakanna. 

b) GS1 Íslandi veitir viðskiptavini, með samþykki á skilmálum þessum, heimild til aðgangs að GS1 Activate 
þjónustu sinni í viðskiptalegum tilgangi notanda. 

 
7. Skyldur viðskiptavina félagsins 

Notandi ábyrgist að hlaða ekki upp á GS1 Activate þjónustu GS1 Ísland, og þannig gera aðgengilega öðrum 
notendum, neins konar gögn eða upplýsingar um framleiðenda eða heildsala sem á einkaleyfi vöru/þjónustu, 
sem: 

a) Ekki er treystandi, þ.e.: 

i. brýtur gegn persónuverndarrétti, höfundarrétti, vörumerki, einkaleyfum eða öðrum 
hugverkaréttindum þriðja aðila eða brýtur gegn viðeigandi lögum eða reglugerðum; 

ii. er ekki í samræmi við alþjóðlegt kerfi GS1 eða brýtur í bága við gildandi reglur; 

iii. inniheldur eða veldur vírus eða er skaðlegt að öðru leyti, eða; 

iv. takmarkar, hindrar eða truflun notkun annarra af GS1 Activate þjónustunni eða hinu alþjóðlega 
skráningarkerfi. 

b) Notandi skal ekki breyta, eða eiga við í heimildarleysi, við þjónustu, hvort sem það er að hluta til eða 
ekki, sem veitt er af GS1 Ísland, né hugbúnaði sem þar er að finna, né að valda, leyfa eða aðstoða 
þriðja aðila, beint eða óbeint, til neins sem að framan er rakið; 

c) Viðskiptavinur ber ábyrgð á öllum aðgangi hans að GS1 Activate, notkun á aðganginum, vefsíðu 
félagsins og þjónustunni. 

 
8. Upplýsingar um uppruna vöru/þjónustu 

Með samþykki á skilmálum þessum ábyrgist viðskiptavinur: 

a) gæði og nákvæmni gagna um uppruna vöru eða þjónustu sem hlýtur skráningarnúmer á grundvelli 
þjónustu GS1 Ísland; 

b) að allar upplýsingar standist skoðun og séu í samræmi við reglur um gögn eins og þær birtast í reglum 
GS1 (https://www.gs1.org/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-generalspecifications), GDD (e. the Global Data 
Dictionary) og öðrum tækniforskriftum sem kunna að vera innleiddar/útfærðar, með áorðnum 
breytingum. 

c) Telji GS1 veittar upplýsingar í skjön við skilmála þessa hefur félagið heimild til að stöðva tímabundið 
dreifingu þeirra eða endanlega fjarlæga upplýsingar úr kerfum félagsins, og þar með hvers kyns þjónustu 
sem tengjast þeim. 

 
 
9. Framsetning og ábyrgð  

Viðskiptavinur ábyrgist og skuldbindur sig með samþykki á skilmálum þessa að: 

a) Gögn um uppruna vöru hans/þjónustu séu samþykkt og staðfest af viðskiptavini; 

b) Hlaða ekki upp, birta eða dreifa með neinum hætti gögn í gegnum GS1 Activate, á vefsíðu félagsins eða 
á öðrum þætti þjónustunnar, nein samskipti sem: 

i. takmarka eða hindra aðra notendur til að notast við GS1 Activate þjónustu GS1 Ísland; 

ii. eru ólögmæt, móðgandi, ærumeiðandi eða á nokkurn hátt niðrandi; 
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iii. fela í sér eða hvetja til hegðunar sem myndi teljast refsiverð, leiða til ábyrgðar eða brjóta í bága 
við lög; 

iv. brjóta í bága við réttindi GS1 eða annars þriðja aðila; 

v. samræmist ekki alþjóðakerfi GS1; 

vi. innihalda vírus eða annars konar skaðlegt efni, eða; 

vii. fela í sér eða innihalda rangar eða villandi staðhæfingar um staðreyndir eða vísbendingar um 
uppruna vöru eða þjónustu. 

 
10. Fyrirvari 

Þjónusta GS1 Activate og alþjóðakerfi GS1, þ.m.t. allt innihald þjónustunnar hverju nafni sem nefnist, er veitt á 
grundvelli upplýsinga eins og notendur þjónustunnar hafa sett þær fram. 

GS1 ber ekki ábyrgð, beint eða óbeint á að notendur þjónustunnar hlaði inn viðkvæmum gögnum á GS1 Active, 
vefsíður félagsins eða tengdum vefsíðum né öðrum þáttum þjónustunnar. 

GS1 ábyrgist ekki að vefsíða, þ.m.t. netþjónn og veiting á þjónustunni verði laus við villu, truflun, frávik, vírus 
eða aðra skaðlega íhluti sem upp kunna að koma. 

 
11. Takmarkanir á ábyrgð 

Með skilmálum þessum veitir viðskiptavinur samþykki sitt fyrir því að GS1, starfsfólk á vegum þess eða fulltrúi 
GS1 alþjóðasamtakanna, ber ekki ábyrgð á eftirfarandi: 

a) Tjóni, beinu eða óbeinu, vegna hagnaðarmissis sem kann að leiða af notkun GS1 Activate, vefsíðu 
félagsins eða á öðrum þætti þjónustunnar. 

b) Tjóni, beinu eða óbeinu, vegna frávika í gögnum eða upplýsingum sem hlaðið hefur verið inn við notkun  
GS1 Activate, vefsíðu félagsins, öðrum þætti þjónustunnar eða alþjóðakerfi GS1. 

c) Viðskiptavinur ber sjálfur ábyrgð á þeim upplýsingum og gögnum sem hann deilir vegna þjónustunnar. 

d) Hvers konar tjóni viðskiptavinar GS1 Ísland eða þriðja aðila, beinu eða óbeinu, vegna notkunar á GS1 
Activate, vefsíðu félagsins, öðrum þætti þjónustunnar eða alþjóðakerfi GS1, né vegna notkunar 
viðskiptavinar eða þriðja aðila á gögnum um vörumerkjaeigendur. 

 
12. Búnaður þriðja aðila og notkun á veraldarvef 

Ef GS1 birtir lista yfir kerfiskröfur og/eða samhæfðan búnað til notkunar á GS1 Activate, felur það ekki í sér 
ábyrgð á slíkum kröfum og/eða búnaði né viljayfirlýsingu um að búnaður uppfylli væntingar og kröfur 
viðskiptavinar.  

Sökum þess að GS1 hefur enga stjórn á búnaði sem er framleiddur og/eða dreift af þriðja aðila ber GS1 ekki 
ábyrgð á neinum göllum, bilunum eða öðrum vandamálum sem kunna að koma upp við notkun af slíkum búnaði. 
GS1 Activate kann að innhalda tengla inn á aðrar síður á veraldarvefnum. Tenglar til og frá GS1 Active og af 
öðrum vefsíðum fela ekki í sér samþykki GS1 á vefsíðunum, fyrirsvarsmanni slíkrar vefsíða eða hvers kyns vörur 
eða þjónusta sem boðið er upp á til sölu eða upplýsingar um þær er finna má á slíkum vefsíðum.  

 
 
 
 
 
 
13. Skaðabætur 

Viðskiptavinur samþykkir fullt skaðleysi GS1, GS1 Ísland, aðildarfélaga, yfirmanna, stjórnarmanna, 
umboðsmanna, starfsmanna og hlutdeildarfélaganna („bótaskyldir aðilar“) vegna hvers konar ábyrgðar eða 
kostnaðar í tengslum við hvers kyns kröfu sem stafar af broti viðskiptavinar á notkunarskilmálum þessum eða 
framangreindum yfirlýsingum viðskiptavinar vegna einhvers af framangreindum yfirlýsingum, ábyrgðum og 
sáttmálum eða í tengslum við hvers konar kröfur sem stafar af hvers kyns viðskiptum sem boðið er upp á eða 
gerðar í gegnum GS1 Activate eða þjónustuna, þar með talið, án takmarkana, lögfræðikostnað og kostnað. 
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Jafnframt leysir viðskiptavinur bótaskylda aðila undan hvers kyns kröfum, og/eða tjóni, beinu eða óbeinu, hvers 
kyns sem vitað er eða óþekkt, grunað og grunlaust, upplýst eða óupplýst, sem stafar af eða á einhvern hátt í 
tengslum við viðskipti sem stofnuð eru til í gegnum eða með GS1 Activate. 

 
14. Hugverkaréttur 

Öll hugverka- og höfundarréttindi á vefsíðunni, GS1 Activate og alþjóðakrefi GS1 eru í eigu GS1 eða leyfisveitanda 
GS1. Notandi skal ekki afrita, snúa út úr, breyta eða á nokkurn hátt eiga við réttindi GS1, hvorki í tengslum við 
þjónustuna, af vefsíðunni eða hugbúnaði GS1. Þá skal viðskiptavinur ekki á nokkurn hátt láta, leyfa eða aðstoða 
þriðja aðila beint eða óbeint í að gera framangreint.  

GS1 getur sett tiltekið efni á vefsíðuna sem tengist GS1 og viðskiptum þess og/eða sem tengist GS1 Activate 
(„efnin“). Allt slíkt efni er einnig verndað af höfundarréttarlögum, alþjóðlegum sáttmálum og öðrum sáttmálum 
og er í eigu eða undir stjórn GS1 eða leyfisveitanda GS1. Notandi samþykkir að virða hvers konar og allar 
tilkynningar um höfundarrétt og allar aðrar takmarkanir sem er að finna í efninu. 

GS1 getur breytt, stöðvað eða hætt hvaða þætti, eiginleika eða gagnagrunns GS1 Activate hvenær sem er, án 
fyrirvara. GS1 getur einnig sett takmarkanir á tiltekna þjónustu eða eiginleika eða takmarkað aðgang notanda að 
efni án þess að hafa uppi fyrirvara við slíku eða stofnað til ábyrgðar vegna þess. 

 
15. Trúnaður 

Notandi samþykkir að samskipti á vefsíðunni séu ekki trúnaðarmál. Jafnframt samþykkir notandi að skilaboð eða 
upplýsingar á vefsíðunni sem hann hleður inn stofni ekki á neinn hátt til trúnaðarsambands á milli notanda og 
GS1 að öðru leyti en greinir í skilmálum þessum. 

 
16. Tímabundinn brottrekstur og uppsögn 

a) Þrátt fyrir samningssamband á milli viðskiptavinar og GS1 Ísland getur hvor aðili stöðvað eða hætt þátttöku 
viðskiptavinar í þjónustunni tafarlaust ef: 

i. Aðili brýtur efnisákvæði notkunarskilmála þessara og tekst ekki að bæta úr slíku broti innan 15 daga frá 
móttöku skriflegrar tilkynningar um brot frá hinum samningsaðilanum. 

ii. Við uppkvaðningu gjaldþrota- eða skiptameðferð hjá öðrum hvorum aðila. Í slíku tilviki skal ekki tilkynna 
um að þjónustu sé hætt. 

iii. Hvenær sem er af hvaða ástæðu sem er með 30 daga fyrirvara skriflega til hins aðilans. GS1 áskilur sér 
rétt til að takmarka sýnileika gagna vörumerkjaeigenda viðskiptavinar og/eða þátttöku við alþjóðakerfi 
GS1 ef það brýtur í bága við samning við GS1 Ísland. 

b) Eftirfarandi ákvæði gilda við stöðvun eða lokun á þátttöku viðskiptavinar í þjónustunni: 

i. Við stöðvun eða lokun á þjónustu notanda fellur niður réttur notanda til aðgangs og notkunar á  þjónustu 
samkvæmt þessum notkunarskilmálum. 

ii. Þrátt fyrir uppsögn á samningi milli notanda og GS1 Ísland eða GS1, skulu GS1 og GS1 Ísland geyma 
gögn vörumerkjaeiganda í innri tilgangi og hafa rétt til að gera þriðju aðilum grein fyrir því að réttindi 
fyrirtækisins í GTIN renna út, ef við á. Í slíkum tilfellum gætu vörumerkisgögn verið birt í þjónustunni og 
merkt sem ekki lengur uppfærð (eða svipað), og viðskiptavinur gæti beðið um að GS1 sýni ekki lengur 
slík vörumerkisgögn. 

iii. Gögnum vörumerkjaeiganda sem hefur verið deilt með einhverjum gagnaviðtakanda áður en lokun var 
gerð getur gagnaviðtakandi haldið áfram að nota í samræmi við gildandi notkunarskilmála og GS1 skal 
undir engum kringumstæðum bera ábyrgð á aðgerðum eða aðgerðarleysi vegna slíkra gagna.  

iv. Tiltekin ákvæði notkunarskilmála gilda áfram þrátt fyrir uppsögn. Sjá nánar á eftirfarandi vefslóð sem 
telst hlut af skilmálum þessum: https://www.gs1.is/um-gs1/lagaleg-skjol. 

 
17. Ábyrgð GS1 

GS1 ábyrgist að félagið mun sjálft framfylgja notkunarskilmálum þessum og að GS1 skuli ekki nota gögn 
vörumerkjaeiganda í öðrum tilgangi en í tengslum við þjónustuna. 
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18. Breytingar. 

Viðskiptavinur samþykkir að GS1 áskilji sér rétt til að breyta skilmálum þessum. GS1 skuldbindur sig til þess að 
upplýsa viðskiptavin með a.m.k. 30 dögum fyrir gildistökuna. Breyttir skilmálar skulu öðlast gildi gagnvart 
viðskiptavini á gildistökudegi skilmálanna nema viðskiptavinur hafi sagt upp þjónustunni í samræmi við ákvæði 
þar að lútandi. Áframhaldandi notkun á þjónustunni eftir að upplýsingar um breytta skilmála hefur verið tilkynnt 
felur í sér samþykki á breyttum skilmálum. 

 
19. Persónuvernd 

GS1 Ísland mun eftir fremsta megni tryggja trúnað og öryggi viðskiptavina í samræmi við persónuverndarstefnu 
félagsins og gildandi lög um persónuvernd hverju sinni. Félagið miðlar ekki upplýsingum um viðskiptavini félagsins 
eða starfsemi þeirra til annarra en GS1 alþjóðasamtakanna. Viðskiptavinur félagsins samþykkir að félagið eigi 
rétt á því að miðla til annarra notenda strikamerkja nafni fyrirtækis sem strikamerki er skráð á, í samræmi við 
persónuverndarstefnu félagsins. 

Með því að samþykkja skilmála GS1 Ísland staðfestir viðskiptavinur að hann hafi kynnt sér persónuverndarstefnu 
félagsins og samþykkir vinnslu persónuupplýsinga eins og þar greinir. Eftirfarandi vefslóð telst hlut af skilmálum 
þessum: https://www.gs1.is/um-gs1/lagaleg-skjol. 

 
20. Tilkynningar 

Allar tilkynningar vegna skilmála þessara skulu vera skriflegar, þ.á m. tölvupóstur, og beint að skráðu lögheimili 
hins aðilans. 
 
21. Einstök ákvæði skilmála þessara 

Ef einhver ákvæði skilmála þessara eru talin ógild, óframkvæmanleg eða ólögmæt leiðir það ekki til ógildingar 
þeirra í heild. Önnur ákvæði þeirra gilda áfram að fullu að því marki sem lög leyfa. 

 
22. Framsal 

Viðskiptavinur er með öllu óheimilt að framselja réttindi sín eða skyldur samkvæmt skilmálum þessum, í heild 
eða hluta, án skriflegs samþykkis GS1 Ísland. 

GS1 Ísland getur framselt réttindi sín eða skyldu samkvæmt skilmálum þessum til annars félags sem er fulltrúi 
GS1 alþjóðasamtakanna án samþykkis viðskiptavinar. GS1 Ísland skal þó tilkynna viðskiptavini um slíkt framsal 
með skriflegum hætti.  

 

23. Lögsaga 

Um framkvæmd skilmála þessara fer að öllu leyti eftir íslenskum lögum. Rísi ágreiningur, sem næst ekki að leysa 
milli aðila og vísað er til dómstóla, skal hann rekinn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 
24. Um skilmála þessa 

Skilmálar þessir eru samhljóma skilmálum GS1 alþjóðsamtökum, sbr. ákvæði 1. í skilmálum GS1 Ísland. Sé 
ósamræmi á milli þeirra gilda ákvæði skilmála GS1 alþjóðsamtakanna framar. 

 
 
 
 
25. Yfirlýsing notanda vegna ofangreindra skilmála 

Ég, fyrir eigin hönd eða umsækjanda, staðfesti hér með að ég hef lesið skilmála GS1 Activate frá Global Office og 
samþykki þá. Ég staðfesti jafnframt að ég skil þær skuldbindingar sem skilmálarnir hafa í för með sér og samþykki 
að undirgangast þá af fúsum og frjálsum vilja, sem og þær breytingar sem síðar kunna að vera gerðar á þeim. 


