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A. GS1 Gagnalaug í stuttu máli 

1. GS1 Gagnalaug er í eigu og þjónustuð af GS1 Ísland ehf. Kt. 571111-1010, 

hér eftir ,,leyfisveitandi“. 

 

2. Leyfishafi er hér eftir skilgreindur sem notandi 

 

3. Með aðild að GS1 Gagnalaug opnast möguleiki hjá fyrirtækjum að vista 

vöruupplýsingar og miðla til viðskiptaaðila og neytenda.  

 

4. Starfsmenn leyfisveitanda og undirverktakar sjá um daglegan rekstur s.s. 

ráðgjöf, þjálfun, innleiðingu og notkun á Gagnalauginni.  

 

5. Starfsmenn leyfisveitanda og/eða undirverktakar geta tekið að sér innslátt gagna 

og villuprófanir, eigandi gagna ber þó ætíð lokaábyrgð á vörugögnum.  
Gera þarf sérstakan samning um gagnainnslátt ef um umtalvert magn af  

gögnum er að ræða. 

 

6. GS1 Gagnalaug tengist alþjóðlegu neti gagnagrunna og er vottuð sem GDSN 

gagnagrunnur (Global Data Synchronisation Network). 

 

7. Allir Notendur hafa aðgang að upplýsingum um vöru, nema eigandi gagna velji 

að skrá vöruna sem „óopinbera“ (e. private). 

 

8. Notendur eru fyrirtæki með réttindi til að skrá vöru-upplýsingar í GS1 

Gagnalaug og til að sjálfkrafa móttaka eða sækja/skrá sig fyrir upplýsingum um 

vöru frá GS1 Gagnalaug.  

 

9. Eigendur gagna (framleiðendur/birgjar) skrá vöruupplýsingar í GS1 Gagnalaug. 

Helstu grunneigindi vara eru GTIN (vörunúmer), GLN (alþjóðlegt auðkenni 

fyrirtækis) og markaðssvæði.  

 

10. Aðeins þessir sömu eigendur gagna geta í kjölfarið gert , breytingar eða eytt 

upplýsingum út úr GS1 Gagnalaug.  

 

B. Skráning og skilyrði 

1. Notkun á  GS1 Gagnalaug er opin öllum aðilum sem óska eftir að skrá vörur í 

miðlægan GS1 GDSN gagnagrunn Réttur til notkunar er bundinn við 

eftirfarandi skilyrði: 

a. að fyrirtækið hafi fengið úthlutað GLN auðkenni frá GS1 Ísland.  

b. að þjónustusamningur GS1 Gagnalaugar hafi verið undirritaður og  

kvittun fyrir greiðslu skráningar- og áskriftargjalds í samræmi við þá 

gjaldskrá sem er í gildi hverju sinni.  

c. Að farið sé eftir notendaskilmálum fyrir aðild að GS1 Gagnalaug. 
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2. Skilyrði fyrir skráningu upplýsinga um vöru í gagnagrunninn eru þau að hver 

og ein vara sé skráð með lágmarksupplýsingum í samræmi við vöruflokka GPC, 

reglum GDSN og í samræmi við alþjóðlega skilgreiningu lágmarksgagna  
GDM ( Global Data Model). 

 

 

C. Réttindi og skyldur notanda 

1. Notendur GS1 Gagnalaugar bera sjálfir kostnað við að stofna til og halda úti 

samskiptum og koma gögnum í gagnagrunninn. Skilyrði er að Notendur sem sjá 

um gagnainnslátt sæki námskeið um notkun GS1 Gagnalaugar.   

 

2. Vinna við innsetningu gagna er ekki hluti samnings né heldur gæðaeftirlit með 

vörum og upplýsingum, leyfisveitandi mun þó aðstoða við slíkt sé eftir því 

óskað. Slík aðstoð getur haft í för með sér kostnað vegna aukaverka.  

 

3. Komi til þess að starfsmenn láti af störfum hjá fyrirtækinu verður fyrirtækið að 

tryggja á fullnægjandi hátt að þeir einstaklingar sem láta af störfum geti ekki 

misnotað auðkenni að GS1 Gagnalaug sem þeir hafa fengið upplýsingar eða 

vitneskju um í sínu starfi.   Notandi er skaðabótaskyldur gagnvart GS1 Ísland 

fyrir það tjón sem kann að leiða af óleyfilegri notkun á auðkenningu .  

 

4. Notendur GS1 Gagnalaugar eiga rétt á að nota kerfið á samningstíma og gera 

það á grundvelli þess sem að tilgreint er í skilmálum þessum, þ.m.t. skilmála 

um stofngjald og afnotagjald. Öll réttindi notanda eru óframseljanleg. 

  

5. Notendur GS1 Gagnalaugar eiga rétt á ráðgjöf frá þjónustumiðstöð 

leyfisveitanda.  

 

6. Notendur GS1 Gagnalaugar mega einungis nota gögn og upplýsingar úr 

gagnagrunninum til eigin nota í viðskiptalegum tilgangi og mega ekki veita 

þriðja aðila aðgang að gagnagrunninum eða upplýsingum fengnum úr honum 

án þess skýrt og skriflegt samþykki frá leyfisveitanda liggi fyrir.  

 

Heimilt er miðla upplýsingum/gögnum úr gagnagrunninum svo lengi sem 

notandi hans er eigandi  a.m.k. 50% hluta þess fyrirtækis sem upplýsinga er 

miðlað til. Á sama hátt er dreifing upplýsinga/gagna leyfileg innan hóps 

fyrirtækja svo lengi sem fyrirtækin eru starfrækt á vegum sama lögaðila og 

meginstarfsemi þeirra er fyrst og fremst viðskipti. 

 

7. Notendur GS1 Gagnalaugar mega ekki breyta upplýsingum/gögnum frá öðrum 

notendum. Hins vegar geta notendur GS1 Gagnalaugar gert úrbætur á 

vörugögnum að fengnu skriflegu leyfi frá eiganda gagnanna. Eigandi gagna er 

skráður undir hverri vöru í GS1 Gagnalaug 

 

8. Notendur GS1 Gagnalaugar mega ekki endurselja grunnupplýsingar um vöru 

sem fyrirtækið hefur móttekið frá gagnagrunninum og Notandi má ekki koma á 
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fót sambærilegu kerfi gagnagrunns í samkeppni við GS1 Ísland ehf. Sem að 

byggir á  á gögnum/upplýsingum   úr  GS1 Gagnalaug.  

 

9. Sem Notandi GS1 Gagnalaugar, samþykkir fyrirtækið að leyfisveitandi eigi rétt 

á því að birta opinberlega nafn fyrirtækisins eins og það er skráð í 

gagnagrunninn  – annað hvort til annarra notenda eða til markaðssetningar. 

Allar birtingar tengdar markaðssetningu GS1 Gagnalaugar krefjast samþykkis 

frá Notanda.  

 

 

10. Sem Notandi GS1 Gagnalaugar, samþykkir fyrirtækið að leyfisveitandi eigi rétt 

á því að miðla til annarra notenda GS1 Gagnalaugar, nafni og tengiliða 

upplýsingum þeirra aðila sem fyrirtækið tilgreinir sem tengiliði. 

 

11. Á grundvelli þessara skilmála skal fyrirtækið án tafar tilkynna leyfisveitanda 

um allar breytingar sem gerðar eru á skráðum gögnum/upplýsingum um 

fyrirtækið í GS1 Gagnalaug. 

 

12. Sem Notandi GS1 Gagnalaugar samþykkir fyrirtækið að fylgja íslenskum 

lögum við miðlun upplýsinga, sérstaklega í tengslum við framfylgni á gildandi 

reglum er varða skráningu og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga.  

 

13. Notandi GS1 Gagnalaugar getur ekki framselt samningsbundnar skyldur sínar, 

hvort sem það er til fulls eða að hluta, án skriflegs samþykkis frá leyfisveitanda. 

Fari slíkt framsal fram verður hið nýja fyrirtæki sem tekur við skyldunum að 

samþykkja allar þær skyldur sem áður hvíldu á framseljanda.  

 

14. Notandi GS1 Gagnalaugar skal bæta leyfisveitanda upp fyrir hvers konar 

óhagræði, óþægindi, og/eða hvers konar fjárhagslegt tap sem kann að orsakast 

af ólöglegri eða óleyfilegri notkun GS1 Gagnalaugar eða gagna frá GS1 

Gagnalaug. 

 

D. Réttindi og skyldur GS1 Ísland 

1. Leyfisveitandi mun reglulega grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg 

fyrir að óviðkomandi þriðji aðili hafi aðgang að gagnagrunninum og þeim 

upplýsingum sem þar eru geymdar. 

 

2. Leyfisveitandi áskilur sér rétt til að gera breytingar á kerfinu og rekstri þess, 

með það fyrir augum að viðhalda gæðum við miðlun gagna og upplýsinga. 

Leiðréttingar á uppbyggingu, skipulagi, efni og notendaviðmóti má framkvæma 

svo lengi sem slíkar breytingar eru ekki efnislega í mótsögn við samkomulag 

sem gert er við notendur GS1 Gagnalaugar.  
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3. Ef breytingar þær sem getið er í málsgrein D.2 hér að ofan hafa í för með sér  

breytingu á skilmálum þjónustusamnings og/eða gildandi almennum 

skilmálum, skal tilkynna það notendum að minnsta kosti 3 mánuðum áður en 

breytingarnar taka gildi. Séu einhver andmæli við breytingunum verður að hafa 

þau uppi innan 30 daga frá slíkri tilkynningu.  

 

 

E. Takmörkun ábyrgðar GS1 Ísland 

1. Leyfisveitandi ber ábyrgð á fagmannlegum vinnubrögðum við móttöku, 

meðferð og áframsendingu gagna. GS1 Ísland ber ekki ábyrgð á áreiðanleika 

innihalds þeirra gagna sem er miðlað.  

 

 

2. GS1 Ísland ber ekki ábyrgð á afleiðingum sem verða vegna villna við málskipan 

gagna (e. syntex errors), mistökum við skráningu heimilisfanga eða netfanga, 

frávikum frá reglum eða höfnunum sem verða vegna villna í innihaldi gagna 

og/eða sniðmáti nema í þeim tilvikum að starfsmenn GS1 Ísland gerist sekir um 

misferli af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. 

 

3. Leyfisveitandi ber ekki ábyrgð á tjóni sem valdið er af notanda GS1 

Gagnalaugar í þeim tilvikum þegar um er að ræða tapað eða misnotað notenda 

auðkenni. Tjón sem valdið er vegna gagna sem upphaflega stafa frá þriðja aðila 

fæst ekki bætt.  

 

4. Leyfisveitandi ber ekki ábyrgð á því að uppfæra réttleika gagna né viðfangsefni 

þeirra gagna sem þriðji aðili (s.s. markaðsgreiningastofur) kunna að hafa sótt 

frá gagnagrunninum og halað niður í eigin gagnagrunn.  

 

5. Leyfisveitandi ber ekki ábyrgð á áframhaldandi tilvist, nothæfni, afköstum eða 

gallaleysi flutningsrása sem notaðar eru af notendum til að eiga samskipti við 

gagnagrunninn. Leyfisveitandi ber sömuleiðis ekki ábyrgð á innri 

tölvuvélbúnaði og hugbúnaði notenda sem notaður er til gagnaflutnings.   

 

6. Atburðir eða atvik sem ekki eru talin upp í þessum skilmálum eru undanskilin 

skaðabótaskyldu af hálfu leyfisveitanda. Það gildir þó ekki um líkamlegt tjón 

einstaklinga eða tjón sem fellur undir reglur um skaðsemisábyrgð.  

 

7. Kröfur um skaðabætur úr hendi leyfisveitanda verður að setja fram innan við 12 

mánuðum eftir að atburðurinn átti sér stað.  

 

F. Þátttaka og eignarréttindi. 

1. Stjórn GS1 Ísland ehf. hefur einkarétt til ákvarðanatöku í öllum málum sem 

tengjast stjórnun og rekstri GS1 Gagnalaugar. 
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2.  Leyfisveitandi skal stofna viðeigandi vettvang notenda „User group“ til að sjá 

um að veita stjórn ráðgefandi álit vegna spurninga um viðhald og frekari þróun 

á hugtaki GS1 Gagnalaugar.  

 

3. Hugverkaréttindi, höfundaréttur og hvers kyns önnur vörumerkjaréttindi og 

réttindi hugverka og auðkenna að öllum þáttum GS1 Gagnalaugar kerfisins 

tilheyra leyfisveitanda. 

G. Gjöld fyrir afnot. 

1. Til að skrá sig sem notanda GS1 Gagnalaugar þarf fyrirtæki að greiða: 

a. Stofngjald: Greiðist við skráningu. 

b. Afnotagjald: Ársgjald fyrir áskrift greiðist hlutfallslega frá þeim tíma 

sem skráningin fer fram og til loka þess árs. Greiðsla fyrir áframhaldandi 

áskrift fyrir komandi ár skal greiða fyrir fram í byrjun hvers árs.  

Greitt er fyrir allt árið.    
Verðlista GS1 Gagnalaugar er að finna á heimasíðu GS1 Ísland, 

www.gs1.is. 

 

2. Verðin eru fundin út frá ársveltu fyrirtækisins (að undanskildum VSK og öðrum 

gjöldum). 

 

3. Verðin taka breytingum í samræmi ákvörðun stjórnar GS1 Ísland ehf. hverju 

sinni og getur m.a. tekið mið af gengi evru og vísitölu neysluverðs  eins og hún 

er birt hverju sinni hjá Hagstofu Íslands.  

 

4. Þau verð sem gilda á skráningartíma koma fram á gildandi verðskrá.  

 

H. Uppsögn samnings.  

1. GS1 Ísland er heimilt að rifta notendasamningi án fyrirvara ef notandi: 

a. greiðir ekki áskriftargjald þrátt fyrir áskoranir þar um. 

b. fer ekki eftir því  sem er að finna í þeim notendaskilmálum sem að settir 

eru fram í samningi þessum og almennum samningsskilmálum GS1 

Ísland sem finna má á heimasíðu GS1 Ísland, www.gs1.is.  

c. reynir ítrekað að flytja gögn með þeim afleiðingum að það valdi 

alvarlegum truflunum á vinnuflæði gagnagrunnsins eða hafi áhrif á 

móttakanda gagnanna.  

 

2. Notanda GS1 Gagnalaugar er heimilt að segja upp þjónustusamningi þessum  

með 3 mánaða fyrirvara. Leyfisveitandi mun sjá um að loka reikningi og 

aðgangi að GS1 Gagnalaug eftir að samningstíma líkur.  
Uppsögn samnings leiðir af sér að aðgangi notanda inn á GS1 Gagnlaug er lokað   

og viðskiptaaðilar geta ekki lengur nálgast gögn um vörur sem settar hafa verið 

í GS1 Gagnalaug af Notanda.  

 

3. Uppsögn samnings skal vera skrifleg. 
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I. Lagalegur ágreiningur 

1. Rísi upp ágreiningur vegna þjónustusamningi þessum skal fara með 

ágreininginn samkvæmt íslenskum lögum. 

 

2. Mál sem rísa kunna vegna þjónustusamnings þessum  og ekki er unnt að leysa 

með samkomulagi skal vísa til  Héraðsdóms Reykjavíkur. 

 

3. GS1 Ísland ehf. og leyfishafa er hins vegar heimilt að vísa máli til gerðardóms 

á grundvelli viðeigandi  laga sem gilda á Íslandi.  

 

J. Gildi samningsins.  

1. Ef einum eða fleirum samningsskilmálum, sem raktir hafa verið hér að ofan, 

er vikið til hliðar í heild eða að hluta, hefur það ekki áhrif á gildi þeirra 

skilmála sem eftir standa. 

 

 
 

Allar breytingar á almennum notendaskilmálum GS1 Gagnalaugar, þ.m.t. þessum 

hluta, verður að tilkynna um skriflega.  
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