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Modul 1 – Úvod a základné potvrdenia oprávnených zástupcov a známych odosielateľov
Úvod


V zmysle európskeho práva musia byť všetci oprávnení zástupcovia (RA) uvedení v
zozname databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca (databáza RAKC).
Ak nie sú v databáze RAKC uvedení, nie sú právoplatne uznaní ako RA.



V zmysle toho istého práva musia byť všetci známi odosielatelia (KC) uvedení
v zozname databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca (databáza RAKC).
Ak nie sú v databáze uvedení, nie sú právoplatne uznaní ako KC.



Adrese každej prevádzky je pridelený jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI).
RA ani KC nesmie právoplatne používať rovnaké číslo pre viac ako jednu prevádzku.



Podrobnosti o RA alebo KC vloží do databázy RAKC „príslušný orgán“ (AA1).

Používanie databázy RAKC


Ak chcete zistiť, či zásielka pochádza od právoplatne uznaného RA:



Zadajte adresu webovej stránky https://webgate.ec.europa.eu/ksda/login.htm.



Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré vám bolo pridelené.



Zadajte UAI uvedený v dokumentácii k zásielke. Bude mať formát napr.:
UK/RA/00247–02/0915.



Ak je UAI platný, na vašej obrazovke sa zobrazí celé meno a adresa RA.



Zobrazené meno a adresu je potrebné porovnať s informáciami uvedenými
v sprievodnej dokumentácii zásielky.



Ak platnosť stavu RA uplynula, zobrazí sa vám táto informácia na obrazovke.



Ak UAI nezodpovedá žiadny údaj, skontrolujte, či ste zadali správny UAI.



Ak UAI stále nezodpovedá žiadny údaj, môžete skúsiť vyhľadávanie podľa
mena/názvu RA alebo podľa určitej časti adresy pod podmienkou, že zadáte aj krajinu
(Belgicko, Francúzsko, Poľsko atď.), v ktorej RA pôsobí.
Ak RA bežne používa alternatívne meno, napr. „FFF“ namiesto „Fred's Fast Freight“,
mal by ho systém taktiež uznať.

1

AA – Dopravný úrad
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Ak UAI stále nezodpovedá žiadny údaj, informujte o tejto skutočnosti AA.



Ak v databáze RAKC neexistuje zodpovedajúca položka alebo platnosť položky
uplynula, je potrebné pred naložením zásielky do lietadla vykonať požadované
bezpečnostné kontroly.



Ak ide o zásielku od RA, od ktorého ste nedávno prijímali inú zásielku, môžete proces
urýchliť tak, že vyberiete „predchádzajúce vyhľadávania“.



Tým sa dostanete do zoznamu tých RA, ktorých ste v nedávnom čase minimálne
trikrát vyhľadávali, a z tohto zoznamu môžete vybrať RA, ktorý vám poslal uvedenú
zásielku.



Ak chcete zistiť, či zásielka pochádza od právoplatne uznaného KC:



Zadajte UAI uvedený v dokumentácii k zásielke. Bude mať formát napr.:
UK/KC/00247–02/0915.



Ak je UAI platný, na vašej obrazovke sa zobrazí celé meno a adresa KC.



Zobrazené meno a adresu je potrebné porovnať s informáciami uvedenými
v sprievodnej dokumentácii zásielky.



Ak platnosť stavu KC uplynula, zobrazí sa vám táto informácia na obrazovke.



Ak UAI nezodpovedá žiadny údaj, skontrolujte, či ste zadali správny UAI.



Ak UAI stále nezodpovedá žiadny údaj, môžete skúsiť vyhľadávanie podľa
mena/názvu KC alebo podľa celej adresy.



Ak UAI stále nezodpovedá žiadny údaj, informujte o tejto skutočnosti AA.



Ak v databáze RAKC neexistuje zodpovedajúca položka alebo platnosť položky
uplynula, je potrebné pred naložením zásielky do lietadla vykonať požadované
bezpečnostné kontroly.



Ak ide o zásielku od KC, od ktorého ste nedávno prijímali inú zásielku, môžete proces
urýchliť tak, že vyberiete „predchádzajúce vyhľadávania“.



Tým sa dostanete do zoznamu tých KC, ktorých ste v nedávnom čase minimálne
trikrát vyhľadávali, a z tohto zoznamu môžete vybrať KC, ktorý vám poslal uvedenú
zásielku.
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Modul 2 – Aktivácia a deaktivácia používateľského konta


Informácie týkajúce sa hesla je potrebné považovať za dôverné a podľa toho
s nimi aj nakladať.



Ak používateľ odíde zo spoločnosti alebo už nepotrebuje mať prístup do databázy
RAKC, jeho konto musí byť čo najskôr deaktivované.

Modul 3 – Úprava informácií


Informácie o spoločnosti ako sú napríklad názov alebo adresa a pod. sa príležitostne
môžu meniť.



RA a KC zodpovedá za oznámenie takýchto zmien AA.



AA zodpovedá za zmenu daných informácií v databáze RAKC.



Je veľmi dôležité, aby boli zmeny oznámené a vložené do databázy čo najskôr,
pretože neaktuálne informácie môžu mať za následok odmietnutie zásielok alebo
ich podrobenie zbytočným bezpečnostným kontrolám.

Modul 4 – Deaktivácie a reaktivácie
Úvod


Ak AA usúdi, že RA alebo KC už nespĺňa legislatívne požiadavky, daná položka musí
byť v databáze RAKC deaktivovaná.



Záznam v databáze RAKC je potrebné zmeniť okamžite po vynesení rozhodnutia
o odstránení RA alebo KC (a v každom prípade do 24 hodín).



Informácie o RA a KC, ktorí už nevykonávajú činnosť, AA z databázy RAKC odstráni
čo najskôr.

Ako systém pracuje


Platnosť stavu RA a KC potvrdí AA maximálne na dobu 5 rokov.



Keď sa bude blížiť koniec tohto obdobia platnosti, centrálny systém vytvorí
automatické pripomenutie a pošle ho RA, KC, ako aj AA.



RA a KC musí kontaktovať AA a dohodnúť sa s ním na vykonaní inšpekcie, aby
mohol byť vykonaný opätovný zápis do databázy RAKC.
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E-mailové varovné hlásenia systém vytvorí vždy o polnoci posledného dňa v každom
mesiaci.



Manažéri bezpečnostnej ochrany (príp. osoba uvedená v programe bezpečnostnej
ochrany poverená manažérom bezpečnostnej ochrany) RA alebo KC sú na konci
každého mesiaca e-mailom informovaní o tom, že platnosť ich konta o 3 mesiace
uplynie.
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