Kortansøgning
Maskinaflæses! Udfyld venligst med tydelig skrift!

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG

Ansøger/fakturamodtager

Mainparkstraße 2 | 63801 Kleinostheim | TYSKLAND
Telefon: +49 6027 509-567 | Fax: +49 6027 509-77567
E-mail: info@MercedesServiceCard.com

Vores virksomhed er allerede
UTA-kunde: 

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG (i det følgende kaldet MSC) er en
virksomhed i koncernen Daimler Truck AG, som tilbyder ydelser på vegne af
denne. Kortudsteder og kontrahent for ansøgeren er UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG, Heinrich-Eckstein-Str. 1, D-63801 Kleinostheim (i det
følgende kaldet UTA)

Firma:
Kontaktperson:
Gade:
Postnr./by:
Land:

Kortene giver adgang til at gøre brug af serviceydelser inden for Mercedes-Benz
og OMNIplus servicenettet over hele Europa. For at muliggøre en hurtig
vejhjælp har Mercedes-Benz Customer Assistance Center automatisk
kortnumrene til rådighed og benytter dem til en forudgående autorisering.

Tlf.:

Hvis det ønskes, kan der anmodes om en udvidelse af kortets ydelsesomfang,
så det også omfatter Full Service-ydelser (optankning, vejafgifter osv.), se
www.MercedesServiceCard.com.

Bestilling af kort
Du kan bestille ét kort pr. køretøj eller vælge at anvende ét kort til flere
køretøjer. Det kan du evt. have liggende i firmaet, da det er tilstrækkeligt at
angive kortoplysningerne mundtligt, når det anvendes.
Antal kort: _____________

til antal køretøjer: _____________

Skal kun udfyldes af nye kunder eller ved ændringer

Ydelsens omfang

Når kortene benyttes i Mercedes-Benz og OMNIplus servicenettet, opstår der
ingen ekstra omkostninger, da det kun er gebyrer for betalingstransaktioner og
valutaomkostninger, der debiteres kunden.

E-mail:
Bank:
BIC:
IBAN:
Momsnr.:
Handelsregisternr.:

Ansvarlig servicepartner
Virksomhedsnr.:
Firma:
Gade:

Efter ønske kan du få dine specifikke referenceoplysninger trykt på kortene.
Disse referenceoplysninger angives herefter også i forbindelse med den
samlede afregning.

Postnr./by:
E-mail:

Køretøjets ejer

Øvrige

Bus

Lastbil over
12 t

Lastbil
7,5 -11,9 t

Lastbil < 7,5 t

Referenceoplysning på
kortet (fx registreringsnr.,
omkostningsområde)

Fax:

Mobiltlf.:

Kortidentifikation

Kaartgebruik (hoofdzakelijk) voor:

Kundenr:_____________

Hvis fakturamodtageren og køretøjets ejer ikke er den samme, bedes du udfylde
oplysningerne om køretøjets ejer nedenfor! I alle tilfælde finder udvekslingen af
momspligtige serviceydelser sted mellem værkstedet og fakturamodtageren.
Firma:
Gade:
Postnr./by:
Land:
Handelsregisternr.:

Anvend venligst tillægget til øvrige kort.
By/dato

Kortets anvendelse
Kortene kan både udstedes til accept hos din ansvarlige Mercedes-Benz
nødopkaldscentral inden for rammerne af Service24h og hos værkstederne i
forbindelse med servicearbejde, køb af dele osv.
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Almindelige forretningsbetingelser
De almindelige forretningsbetingelser for UTA (bilag) skal overholdes.
Vedrørende nr. 4b er denne kortanvendelse omfattet af en af de her nævnte
undtagelser. Det betyder, at udvekslingen af momspligtige serviceydelser finder
sted mellem værkstedet og fakturamodtageren.

Beskyttelse af personoplysninger
Betingelserne for beskyttelse af personoplysninger, der findes som bilag, skal
overholdes.

Underskrift/køretøjsejerens firmastempel
Med underskrivelsen bekræfter du i henhold til hvidvaskloven, at du
handler i egen økonomisk interesse og ikke på fremmed foranledning.
By/dato

Underskrift/ansøgerens firmastempel

Informationer om databeskyttelse
og vigtige anvisninger

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG

Mainparkstraße 2 | 63801 Kleinostheim | TYSKLAND
Telefon: +49 6027 509-567 | Fax: +49 6027 509-77567
E-mail: info@MercedesServiceCard.com

Bemærkninger
MSC og UTA indhenter, behandler og anvender ansøgerens personlige data i
forbindelse med ansøgningen og inden for rammerne af kontrakten, såfremt
dette er relateret til kontraktens indhold samt med henblik på afregning af
provision med den af ansøgeren registrerede ansvarlige servicepartner.
Ansøgerens kortdata videregives til det servicecenter, der er ansvarligt i
ansøgerens land, med henblik på hurtigst mulig hjælp i tilfælde af skade eller
service.
I øvrigt gælder vedlagte forpligtelser i relation til databeskyttelse og generelle
forretningsbetingelser.

Disse data anvendes af UTA, MSC, Daimler Truck AG, Mercedes-Benz AG, deres
pågældende nationale salgsorganisationer, deres repræsentanter samt
autoriserede salgs- og servicepartnere med henblik på udelukkelse af kontakt
vedr. produktinformationer om ServiceCard eller kort med komplette
serviceydelser, der ikke har ansøgerens interesse. Til disse formål kan dataene
videregives til Daimler Truck AG, Mercedes-Benz AG, deres pågældende
nationale salgsorganisationer, deres repræsentanter, autoriserede salgs- og
servicepartnere samt til markedsanalyseinstitutter.
Kontakt kan også ske pr. e-mail. Ansøgeren kan gøre indsigelser imod
anvendelsen af dennes e-mailadresse samt anvendelsen af dennes
ansøgningsdata til reklame og markedsundersøgelser pr. post til MSC eller pr. email til info@MercedesServiceCard.com. Der opstår ingen udgifter i forbindelse
med hhv. annulleringen og indsigelsen med undtagelse af de udgifter, der er
forbundet med fremsendelsen heraf til basistarif. Ved annulleringen/indsigelsen
kan ansøgeren ikke længere modtage informationer om nyheder, kampagner og
ekstra rabatter.

Vurdering af kreditværdighed
I forbindelse med vurderingen af ansøgningen, ved forsinket betaling samt ved
anmodning om forhøjelse af kortets grænse udarbejdes og anvendes ved hjælp
af en matematisk metode (et såkaldt score) en individuel prognose for
kreditrisiciene. Til denne metode anvendes ud over ansøgningens informationer
inklusive adresse også kreditvurderingsinformationer fra Coface Rating GmbH,
Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Tyskland og/eller SCHUFA Holding AG,
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. Med henblik på udarbejdelse af
prognosen videregives ansøgningens informationer til Coface Rating GmbH
og/eller SCHUFA Holding AG. Forespørgsler vedrørende kreditværdighed kan
have indflydelse på vurderingen af ansøgeren hos Coface Rating GmbH og
SCHUFA Holding AG. Coface Rating GmbH og SCHUFA Holding AG gemmer og
bruger de modtagne data fra dig til vurdering af kreditrisici og videregiver også
disse vurderinger til tredjemand.

Anvendelse af data ved forsinket betaling
Ved forsinket betaling overdrager UTA kravene til MSC. MSC har desuden aftalt
med de til enhver tid ansvarlige landeafdelinger af Daimler Truck AG, MercedesBenz AG og EvoBus GmbH, Neue Str. 95, D-73230 Kirchheim unter Teck, at
disse hæfter for manglende betalinger. I forbindelse med afvikling af manglende
betalinger videregiver MSC i det nødvendige omfang ansøgningsdata samt data
vedr. kontraktens gennemførelse til Coface Tyskland og/eller SCHUFA Holding
AG, den pågældende landeafdeling af Daimler Truck AG, Mercedes-Benz AG og
EvoBus.
Ansøgeren accepterer desuden, at MSC i tilfælde af forsinket betaling
informerer den kontraktpartner, hvis krav MSC efter ansøgerens ordre har
opfyldt, samt den for ansøgeren ansvarlige landeafdeling af Daimler Truck AG,
Mercedes-Benz AG og/eller dennes ansvarlige forhandlere, repræsentanter eller
servicepartnere med henblik på inddrivelse af kravet.
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Tilgodebeviser, information og rådgivning om produkter og
serviceydelser
Ansøgeren er indforstået med, at ved tildeling af et tilgodebevis på dennes
ServiceCard eller kort med komplette serviceydelser informeres den
virksomhed, der tildeler tilgodebeviset, om anvendelsen af det pågældende
tilgodebevis med henblik på at kunne informere ansøgeren om tilbud inden for
tilgodebevisets gyldighed.
Ansøgeren er indforstået med, at ansøgningsdataene samt dataene vedr.
ansøgningens status behandles og anvendes af UTA og MSC til skriftlig
information og rådgivning om produkter og serviceydelser fra UTA, MSC,
Daimler Truck AG og til disse tilknyttede virksomheder, autoriserede salgs- og
servicepartnere samt til markedsundersøgelser.
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Databeskyttelsesanvisninger
vedr. ServiceCard-ansøgning

Informationer om databeskyttelseserklæring vedr. behandling af personlige data i henhold til art. 13 og 14 DSGVO
Med disse anvisninger informerer vi dig om Mercedes ServiceCard GmbH & Co.
KGs behandling af dine personlige data samt dine dermed forbundne
rettigheder.

 Anvendelse af data ved forsinket betaling
Ved forsinket betaling kan vi overdrage krav til tredjemand. I den
forbindelse videregives alle nødvendige data i det påkrævede omfang med
henblik på afviklingen af inkasseforløbet til den pågældende tredjemand (fx
en inkasso-virksomhed).

ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN

 Administration af tilgodehavende

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2 | 63801 Kleinostheim | TYSKLAND
Telefon: +49 6027 509-567 | Fax: +49 6027 509-77567
E-mail: info@MercedesServiceCard.com
Internet: www.MercedesServiceCard.com

Ved tildeling af et tilgodebevis (fx på et Mercedes ServiceCard) deler vi alle
relevante informationer om anvendelsen af dette tilgodebevis med den
virksomhed, der har tildelt tilgodebeviset (fx Daimler Truck AG). Dette sker
for at kunne informere dig om tilbud i løbet af tilgodebevisets gyldige
periode.

Repræsentant for den ansvarlige:
Gabi Schmidhäuser

 Vurdering af den økonomiske risiko (kreditvurdering)
Med henblik på formidling af en kontrakt eller med henblik på overvågning
af en eksisterende kunderelation – særligt ved forsinket betaling – bliver
risikoen for manglende betaling vurderet på baggrund af en videnskabeligt
anerkendt matematisk metode (kreditvurdering). I den forbindelse bliver
de til kreditvurderingen nødvendige personlige data (navn, fornavn,
adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bankoplysninger) videregivet til en
virksomhed inden for kreditvurdering. Til kreditvurderingen videregiver
kreditvurderingsvirksomheden en statistisk sandsynlighed for manglende
betaling (profiling) udtrykt med en såkaldt scoreværdi. Resultatet bliver
gennemset personligt af os igen og vurderet i relation til mulige
konsekvenser for forretningsforbindelsen af en medarbejder hos Mercedes
ServiceCard GmbH & Co. KG. Hvis scoreværdien er for høj i relation til den
statistiske sandsynlighed for manglende betaling, så vil vi muligvis ikke
indgå et kontraktforhold med dig.

KONTAKTDATA FOR DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE
Konzernbeauftragte/Data Protection Officer
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: dataprivacy@daimlertruck.com
FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Vi behandler dine personlige data under overholdelse af EUs
databeskyttelsesforordning (DSGVO) samt forbundsrepublikken Tysklands
lovgivning om databeskyttelse og områdespecifikke reguleringer (speciel
lovgivning) med relevante bestemmelser vedrørende databeskyttelse.
a.

Til gennemførelse af kreditvurderingen anvender Mercedes ServiceCard
GmbH & Co. KG følgende virksomheder:
Coface Rating GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz og/eller SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.

Til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser (art. 6, stk. 1 afsnit b
DSGVO)

Hvis du har spørgsmål hertil, bedes du kontakte vores kundeservice på
info@MercedesServiceCard.com.

Ved ansøgning om en kunderelation i forhold til UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG behandler vi som rådgiver de af dig anførte opgaver med
henblik på indgåelse af kontrakten

Der vil ikke ske en fuldautomatisk vurdering.
 Tiltag til forretningsstyring og videreudvikling af egne produkter og
serviceydelser

 Databehandling inden for rammerne af en forretningsforbindelse
Hvis der indgås en aftale med UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG,
behandler vi dine data i relation til gennemførelse af kontraktforholdet. De
i den forbindelse behandlede personlige data omfatter stamdata (fx
firmanavn, basisoplysninger, adresse), data vedr. en central kontaktperson
samt alle data, som vi har brug for til afregningsformål (fx momsnummer,
bankforbindelse) inden for rammerne af kontraktforholdet. Hertil hører
også behandlingsprocesser, der finder sted i forbindelse med tilsendelsen
af acceptmedier.
Indgåelsen og/eller gennemførelsen af kontraktforholdet er ikke mulig
uden behandling af personlige data.
Al behandling af dine personlige data i de ovennævnte
behandlingsprocedurer til formål før kontraktindgåelsen eller til selve
kontraktens formål er baseret på art. 6, stk. 1 afsnit b DSGVO.
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b. Som følge af Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KGs berettigede
interesse (art.6 afsnit 1 del f DSGVO)
Vi behandler også dine data ud over til den egentlige opfyldelse af
kontrakten for at varetage vores eller tredjemands berettigede interesse.
Disse behandlinger ske på basis af art. 6 afsnit 1 del f DSGVO. Disse
behandlinger er:

Intern overvågning til styring af det eksisterende forretningsforhold.
 Kontrol og optimering af metoder til behovsanalyse og til direkte
kundekontakt; inkl. intern kundesegmentering
c.

På grund af samtykke (art. 6, stk. 1 a DSGVO)
Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af din personlige data til
bestemte formål (se detaljer i det følgende), så foreligger denne
behandlings retmæssighed på baggrund af dit samtykke. Et tildelt
samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes. Dette gælder også for
tilbagekaldelsen af samtykker, der evt. er blevet tildelt til os før
ikrafttrædelsen af DSGVO, altså før 25. maj 2018. Bemærk venligst, at
tilbagekaldelsen først er gældende for fremtiden. Behandlinger, der er sket
før tilbagekaldelsen, er ikke berørt deraf.
Hvis du ønsker at gøre brug af din tilbagekaldelsesret, kan du sende en email til info@MercedesServiceCard.com eller pr. post.
 (Personlige) kautioner
I forbindelse med personlige kautioner via tredjemand (ekstern
garantistiller) behandler vi sammen med UNION TANK Eckstein GmbH &
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Databeskyttelsesanvisninger
vedr. ServiceCard-ansøgning

Informationer om databeskyttelseserklæring vedr. behandling af personlige data i henhold til art. 13 og 14 DSGVO
Co. KG alle nødvendige personlige data ud over informationer om de
økonomiske og finansielle forhold hos tredjemand.
d. Til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser i forbindelse med Art. 6, stk.
1 c DSGVO
Inden for rammerne af finansieringsøkonomiske processer og til opfyldelse
af lovmæssige arkiveringskrav.
KATEGORIER AF MODTAGERE AF PERSONLIGE DATA
Internt i virksomheden får alle adgang til dine data, som ubetinget har brug for
disse til opfyldelse af vores kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser.
Kontraktmæssigt forpligtede tjenesteydere og øvrige bidragere til kontraktens
opfyldelse kan ligeledes komme i berøring med dine data. Disse partnere er
inden for rammerne af en ordrebehandling i overensstemmelse med
databeskyttelsesretlige anvisninger kontraktmæssigt forpligtet via os og
understøtter Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG ved gennemførelsen af
forretningsforholdet til dig.
I specielle konstellationer behandler vi sammen med samarbejdspartnere dine
personlige data. I den forbindelse behandler alle parter udelukkende dine data i
relation til formålet og inden for rammerne af et delt ansvar. Denne
kontraktkonstruktion foreligger inden for rammerne af:
 Salgspartnerskaber,
 Aktiviteter med koncerninterne virksomheder eller tilknyttede
virksomheder,
 Afregningsserviceydelser.
EKSTERNE SERVICEUDBYDERE
Inden for rammerne af opfyldelsen af de kontraktmæssige forpligtelser bruger
vi til dels eksterne serviceudbydere. Disse bruger vi til følgende serviceydelser:
Oplysninger om kreditværdighed, logistik, erstatning, inkasso, afregning af køb
af ydelser efter forbrug, online-godkendelser, vejhjælp.
I alle ovennævnte tilfælde sikrer vi, at tredjemand kun får adgang til de
personlige data, som er nødvendige til udførelsen af dennes opgaver.
YDERLIGERE MODTAGERE
Derudover kan vi videregive dine data til yderligere modtagere, som fx
myndigheder, i forbindelse med opfyldelse af lovmæssige
oplysningsforpligtelser fx i forbindelse med sociale myndigheder,
finansieringsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder.
Meget vigtigt: Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG sælger under ingen
omstændigheder dine data videre til tredjemand.
BEHANDLING AF MEDARBEJDERDATA
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Som kunde garanterer du, at UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG og
Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG må indsamle, behandle og bruge alle
de på grundlag af denne aftale samt enkeltaftaler modtagne og til opfyldelse af
aftalen nødvendige data for dine medarbejdere eller tredjepart med henblik på
afviklingen af aftalen og om nødvendigt må indhente de berørtes tilsagn.
DATAOVERFØRSEL TIL ET TREDJE LAND
Hvis vi lader en serviceudbyder uden for EU/EØS behandle dine data, så
foregår behandlingen kun, såfremt det er blevet bekræftet af EU-kommissionen,

at tredjelandet har et passende databeskyttelsesniveau, eller såfremt der
foreligger andre passende databeskyttelsesgarantier.
DATAOPBEVARINGENS VARIGHED
Dine data bliver slettet, så snart disse ikke længere er nødvendige til
behandlingen af ovennævnte formål. I den forbindelse kan det blandt andet
forekomme, at dine data bliver opbevaret i den periode, hvor der kan blive gjort
krav gældende mod vores virksomhed (lovmæssig forældelsesfrist – 3 år).
Derudover gemmer vi dine data, hvis vi er lovmæssigt forpligtet til dette. Disse
forpligtelser henfører blandt andet til HGB og AO.
BERØRTES RETTIGHEDER
I forbindelse med behandlingen af dine personlige data har du følgende
rettigheder, der dog kan være begrænset i henhold til den nationale
databeskyttelseslovgivning:
 Du har i henhold til art. 15 DSGVO ret til oplysning om de personlige data,
som Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG har gemt. Det betyder, at du
har ret til at kunne forlange en bekræftelse fra vores side af, om der er
blevet behandlet personlige data vedrørende dig, og hvis det er tilfældet,
har du ret til oplysning om disse personlige data. Retten til oplysning
omfatter blandt andet behandlingsformålene, kategorierne for de
personlige data, der er blevet behandlet, samt modtagerne eller
kategorierne af modtagere, overfor hvilke de personlige data er blevet
offentliggjort eller vil blive offentliggjort. Denne ret er dog ikke
ubegrænset, da andre personers rettigheder kan begrænse din ret til
oplysning.
Du vil evt. få retten til en kopi af de personlige data, der bliver
behandlet af os. Hvis du ønsker yderligere kopier, vil vi evt. opkræve et
gebyr, der er beregnet og tilpasset på baggrund af
administrationsudgifterne.
Retten til oplysning kan være begrænset på baggrund af § 34 i
forbundsrepublikken Tysklands lovgivning om databeskyttelse („BDSG“).
 Du har i henhold til art. 16 DSGVO ret til at få ukorrekte data rettet. Dette
betyder, at du kan forlange af os, at vi retter ukorrekte personlige data
vedrørende dig. Under hensyntagen til behandlingens formål er du
berettiget til at forlange at få rettet ufuldstændige personlige data, også
med en supplerende forklaring.
 Du har i henhold til art. 17 DSGVO ret til at få personlige data
vedrørende din person slettet. Det betyder, at du under bestemte
forudsætninger har ret til at forlange af os, at personlige data vedrørende
din person bliver slettet, og vi er forpligtet til at slette personlige data.
Retten til sletning kan være begrænset i henhold til § 35 BDSG.
 Du har i henhold til art. 18 DSGVO ret til at forlange en begrænsning af
behandlingen af din personlige data. Det betyder, at de pågældende
data i dette tilfælde markeres og kun behandles af os til bestemte formål
(fx med dit samtykke eller for at gøre retslige krav gældende).
 Du har i henhold til art. 20 DSGVO under bestemte forudsætninger ret til at
modtage personlige data, der vedrører dig, og som du har givet os, i et
struktureret, gængs og maskinaflæseligt format, og du har ret til at
videregive disse data til en anden ansvarlig uden vores hindring.
 Hvis du har givet Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG dit samtykke til
databehandling, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke med
virkning ud i fremtiden. En sådan tilbagekaldelse berører ikke
retmæssigheden af den behandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen på
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Informationer om databeskyttelseserklæring vedr. behandling af personlige data i henhold til art. 13 og 14 DSGVO
baggrund af samtykket. Du kan til hver en tid få ændret dine indstillinger
for samtykke hos os: Kontakt os på info@MercedesServiceCard.com.
 Du er desuden berettiget til at kontakte den ansvarlige
databeskyttelsesmyndighed, særligt i det EU-land, hvor du har din bopæl,
eller hvis du mener, at der er sket en overtrædelse af DSGVO.

 Under bestemte forudsætninger har du ret til, på baggrund af årsager,
der berører din særlige situation, eller hvis personlige data anvendes
med henblik på direkte markedsføring, til enhver en tid at gøre
indsigelse mod vores behandling af dine personlige data, og vi kan
være forpligtet til ikke længere at behandle dine personlige data.
Derudover er du berettiget til, hvis personlige data behandles med
henblik på direkte reklame, til hver en tid at gøre indsigelse mod
behandlingen af personlige data vedrørende dig med henblik på den
type reklame. Dette gælder også for profiling, såfremt det er
forbundet med sådan direkte reklame. I det tilfælde bliver de
personlige data ikke længere behandlet af os i forbindelse med disse
formål.
For at gøre brug af din ret til indsigelse skal du så vidt muligt sende os
en e-mail til info@MercedesServiceCard.com.

For at udøve ovennævnte rettigheder bedes du sende os en e-mail til
info@MercedesServiceCard.com eller kontakte os på
Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2 | 63801 Kleinostheim | TYSKLAND
Telefon: +49 6027 509-567 | Fax: +49 6027 509-77567
E-mail: info@MercedesServiceCard.com
ÆNDRING AF DATABESKYTTELSESERKLÆRING
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Fra tid til anden kan det være nødvendigt at opdatere denne
databeskyttelseserklæring – fx på grund af indførelse af nye teknologier eller
nye serviceydelser. Vi forbeholder os retten til til hver en tid at ændre eller gøre
tilføjelser til denne databeskyttelseserklæring.

Side 3 af 3

