UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
HeinrichEcksteinStr. 1
63801 Kleinostheim

Žiadosť o vydanie kariet

UTA Mercedes OMNIplus Full Service Cards

Údaje o vozidle

Č. zákazníka

OMNIplus

Osobné vozidlo/ostatné

autobus

Úžitkové <7,5 t

Úžitkové ≤3,5 t
/Dodávka*

Nákladné ≥12t

Nákladné <12 t

Firma

Service Card
Mercedes

výrobca

Druh vozidla

UTA Full

Registračná značka

Údaje o odosielateľovi

Ulica / číslo domu
PSČ

Miesto

Krajina

Fax

Telefón

email

Kontaktná osoba

číslo mobilného telefónu

DIČ/miesto

založenie spoločnosti (rok)

DIČ

právnická osoba
podnikajúca fyzická osoba
dcérska alebo materská spoločnosť / spojená s firmou

Informácia o účte a plná moc
Názov banky / miesto
SWIFT / BIC
*Dodávka = Mercedes Citan, Renault Kangoo, VW Caddy atď. (komerčné využitie)

IBAN

Výrobky a služby

Týmto až do odvolania udeľujeme súhlas s tým, aby UTA strhávala čiastky na platby z nášho
vyššie uvedeného účtu využitím priameho inkasa SEPA. Je mi/nám známe, že čiastkové úhrady
nesmú prebiehať cez poverenú banku.

Máme záujem o refundačné služby spoločnosti UTA.

Ďalej týmto spôsobom udeľujeme plnú moc nami uvedenej banke a tiež všetkým ostatným
bankám, s ktorými máme alebo budeme mať obchodný vzťah a počas trvania nášho obchodného
vzťahu so spoločnosťou UTA zodpovieme otázky banky spoločnosti UTA.

Požadované len mýtne služby UTA.

Ostatné údaje

Vyúčtovanie
Odhadovaná mesačná spotreba

Celkový počet vozidiel
Nákladné ≥12t

Úžitkové ≤3,5 t /
Dodávka*

Nákladné <12 t

autobus

Úžitkové <7,5 t

Osobné
vozidlo/ostatné

terajšie kartové systémy

l / Nafta

€ / mýto

efaktúrou, zaslanou na nasledujúcu emailovú
adresu:

Používame firemnú čerpaciu stanicu (SVA).
využitie vozového parku
národný

hlavné cieľové krajiny

mezinárodný

faktúra žiadaná v papierovej podobe (spoplatnené).
Prosím, zašlite položkový výkaz v papierovej forme
(spoplatnené).

Ochrana dát
Žiadateľ potvrdzuje svojím podpisom, že mu spoločnosť UTA poskytla informácie podľa článku 13 všobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Aktuálna verzia
povinností o poskytnutí informácií je stále k dispozícii na www.uta.com/tankkarte/tindex/cs_ochranadat.htm.

V3.0218 sk

Zaškrtnutím potvrdzujete, že konáte na vlastný účet. Príjemca faktúry  pozri spiatočná adresa  je zároveň tiež majiteľom vozidla alebo má sám vozidlo na leasing resp.
prenajaté. Ďalej potvrdzujeme, že nebudeme kartu odovzdávať subdodávateľovi.
Potvrdzujeme správnosť všetkých údajov. Prijímame priložené Všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia o ochrane osobných údajov od UTA. Pre Klientskú sekciu
príjmite podmienky používania na www.uta.com.

Miesto / dátum

Kontaktná adresa pri otázkach
UTA Slovakia s.r.o. , Karadzicova 8, 82015 Bratislava, Slovakia
Tel.: +420 270 006 300, Email: utask@uta.com

firemná pečiatka/právne záväzný podpis

Reset
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1.

Vznik obchodného vzťahu
Tieto VOP sa uplatnia na zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou UNION TANK Eckstein GmbH &
Co. KG, so sídlom v 63801 Kleinostheim, SRN, zapísaná pri registračnom súd Aschaffenburg HRA 835
(„UTA“). Návrh zákazníka na uzavretie zmluvy je považovaný za prijatý po doručení písomného vyhlásenia
zákazníkovi o jeho prijatí alebo po doručení predmetu zmluvného plnenia (napr. servisnej karty, UTA
MultiBox®, atď.) navrhovateľovi.

2.

Servisné karty
Vo všeobecnosti rozlišuje UTA medzi dvomi rozličnými druhmi servisných kariet:
a) Full Service Card (s) a Service Card (s), ku ktorým je pri autorizácii výkonov vždy potrebný PIN kód.
b) Service Card (s), ku ktorým nie je potrebný PIN kód k autorizácii výkonov.
Vyššie uvedené servisné karty (ďalej označované len ako SK) oprávňujú zákazníka a ním poverené osoby,
aby v sieti servisných partnerov UTA v závislosti od úrovne poskytovaných služieb danej servisnej karty
odoberali rôzne tovary a služby súvisiace s vozidlami. Rozsah poskytovaných služieb SK je uvedený v
potvrdení o prevzatí servisnej karty.
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3.

Palubné jednotky/Mýtne boxy
Pre palubné jednotky vydané spoločnosťou UTA (napr. UTA MultiBox®) platí analogicky úprava ako pre SK.

4.

Dodávky tovaru a služieb
a) Dodávky tovaru a služieb sa vykonávajú zásadne v mene a na účet UTA na základe príslušných zmlúv so
servisnými partnermi UTA.
b) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa to so servisnými partnermi UTA nedá dohodnúť alebo je možná
iba čiastočná dohoda, sprostredkováva UTA ich ponuku služieb a poskytuje protislužbu z
poverenia zákazníka UTA. Spoločnosť UTA má od zákazníka UTA nárok na zálohu a náhradu výdavkov.
c) Posledné uvedené platí hlavne pri úhrade štátom vyberaných poplatkov za mýto, ako napr. na území
Spolkovej republiky Nemecko. V tomto prípade zákazník UTA splnomocňuje spoločnosť UTA, aby v mene
zákazníka a na jeho účet odviedla prevádzkovateľovi mýta jeho dlžné poplatky.
d) Pokiaľ sa za práva na užívanie zariadení dopravnej infraštruktúry vyberajú (mýtne) poplatky, spoločnosť
UTA obstará pre zákazníka UTA tieto súvisiace užívateľské práva.
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8.

Vyúčtovanie, poplatky
Základom pre výpočet sú výhradne v deň transakcie platné ceny čerpacích staníc , cenníkové ceny
príslušných značkových spoločností príp. nadregionálne cenníkové ceny, ceny servisných partnerov a
stanovené mýto. Spoločnosť UTA zásadne účtuje v mene EUR, môže však dohodnúť aj platbu v inej mene.
UTA vyberá servisné príplatky a poplatky podľa príslušného platného cenníka. Tento cenník servisných
príplatkov a poplatkov je poskytnutý zákazníkovi pri začatí obchodného vzťahu, ako aj kedykoľvek neskôr na
jeho žiadosť.
Karta a PIN kód
a) Zákazník dostane na základe žiadosti SK. Samostatne bude zákazníkovi k SK oznámený PIN kód (PIN =
osobné identifikačné číslo) pre SK podľa bodu 2a.
Zákazník je povinný zachovávať PIN kód v tajnosti a uchovávať ho oddelene od SK, oznamovať ho iba
osobám, ktoré splnomocnil k používaniu SK a týmto osobám uložiť aj povinnosť zachovávania
mlčanlivosti. PIN kód sa najmä nesmie napísať na SK.
b) SK zostáva vlastníctvom spoločnosti UTA, je neprenosná a zákazník je povinný ju starostlivo uschovať a
chrániť pred prístupom nepovolaných tretích osôb. Predovšetkým nie je dovolené nechávať SK v
nestráženom vozidle.
c) SK smie byť vydaná na používanie inému ekonomicky oprávnenému subjektu (napr. subdodávateľovi) iba
po dohode so spoločnosťou UTA. V takomto prípade je potrebné bezodkladne oznámiť spoločnosti UTA
údaje ekonomicky oprávneného subjektu (ako sú meno, adresa, atď.).
Zablokovanie karty, výpoveď a vydanie
a) Spoločnosť UTA môže kedykoľvek zakázať používanie SK, ukončiť obchodný vzťah alebo zablokovať
SK u servisných partnerov. Zákazník bude o vykonaní niektorého z týchto opatrení informovaný v rámci
primeranej lehoty. Zákazník môže obchodný vzťah kedykoľvek ukončiť a SK vrátiť.
b) Po zákaze používania, ukončení obchodného vzťahu a/alebo zablokovaní sa musí SK bezodkladne vrátiť
spoločnosti UTA alebo na požiadanie spoločnosti UTA zničiť. Zákazník musí SK vrátiť aj vtedy, ak sa
zmenila poznávacia značka vozidla alebo vozidlo bolo vyradené z prevádzky alebo predané (prevedené),
alebo sa zmení obchodné meno zákazníka.
c) Ak existuje dôležitý dôvod, je možné realizovať opatrenia podľa bodov 7a a 7b i bez predchádzajúceho
oznámenia.
Dôležitým dôvodom v tomto zmysle je obzvlášť:
 podozrenie zo zneužitia SK tretími osobami,
 nezaplatenie dlžnej sumy, napriek uplynutiu doby splatnosti a zaslaniu prvej upomienky,
 zrušenie príkazu na inkaso,
 návrh na konkurzné konanie na majetok zákazníka, alebo návrh na reštrukturalizačné konanie, alebo
návrh na exekúciu, alebo doručenie upovedomenia o začatí exekúcie alebo začatie výkonu záložného
práva týkajúce sa zákazníka,
 zhoršenie majetkových pomerov zákazníka (to platí aj vtedy, ak hrozí, že sa majetkové pomery
zákazníka značne zhoršia).
Strata karty a zodpovednosť zákazníka
a) Krádež, strata alebo iné zmiznutie
Krádež, stratu alebo iné zmiznutie SK je potrebné, nezávisle od predchádzajúceho telefonického
nahlásenia, bezodkladne nahlásiť spoločnosti UTA písomne, faxom alebo prostredníctvom klientskej
sekcie cez www.uta.com s uvedením zákazníckeho čísla, čísla SK, evidenčného čísla vozidla, krajiny,
miesta, času, typu a spôsobu straty karty. Toto platí rovnako, ak sa nepovolané osoby dozvedeli o PIN
kóde alebo na to existuje odôvodnené podozrenie, a síce s podmienkou, že príslušná SK sa vráti a
vymení za novú SK s novým PIN kódom. Zablokovanú SK musí zákazník v prípade, že ju znovu nájde,
bezodkladne poslať naspäť spoločnosti UTA, alebo ju na požiadanie spoločnosti UTA zničiť.
V prípade podvodných transakcií alebo v prípade krádeže SK je zákazník povinný podať trestné
oznámenie.
b) Zodpovednosť
Zodpovednosť zákazníka končí po telefonickom oznámení, pokiaľ zákazník toto oznámenie podľa
písmena 8a bezodkladne potvrdí. Oznámenie podľa písmena 8a sa musí poslať do sídla spoločnosti UTA
alebo jednej z pobočiek spoločnosti UTA.
Zákazník je zodpovedný aj po momente doručenia oznámenia vtedy, ak strata alebo zneužitie SK spadá
do jeho oblasti zodpovednosti. Najmä, ak poruší svoje povinnosti vyplývajúce z bodu 6a a/alebo aj 6b
alebo ak SK starostlivo neuschoval alebo v dôsledku úmyselného porušenia svojich zmluvných
povinností alebo porušenia svojich zmluvných povinností z hrubej nedbanlivosti prispel k zneužitiu SK. Za
zneužitie vo vyššie uvedenom zmysle sa považujú aj transakcie, ktoré sú zrealizované sfalšovanou SK.
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9.

Platobný záväzok zákazníka, výhrada vlastníctva a zábezpeky
a) Platobný záväzok zákazníka vzniká prevzatím tovaru, služieb a užívaním spoplatnenej dopravnej
infraštruktúry. To platí aj v tom prípade, ak boli pomocou UTA Diesel Card zakúpené ostatné
tovary/služby. Až do úplného zaplatenia ostáva tovar vo vlastníctve UTA. Omeškanie nastáva bez
akejkoľvek upomienky po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti. V prípade omeškania s platbou,
neuhradenia inkasa, šekov alebo zmenkových protestov sa stáva splatnou celá pohľadávka a počas
trvania omeškania sa úročí dohodnutou sadzbou vo výške 18 percentuálnych bodov p.a. (t.j. 0,05%
denne) nad základnou úrokovou sadzbou Národnej banky Slovenska (ECB) platnej v prvý deň
kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Uplatňovanie ďalšej škody z omeškania nie je
vylúčené. V tomto ohľade má zákazník vyhradené právo na preukázanie nižšej škody.
b) Spoločnosť UTA je oprávnená požadovať od zákazníka primerané zábezpeky a preddavky.
c) Spoločnosť UTA môže odmietnuť plnenie tretej osoby aj vtedy, ak zákazník nemá námietky voči plneniu
tretej osoby.
d) Spoločnosť UTA je oprávnená splnomocniť tretiu osobu (napr. inkasnú agentúru) k vymáhaniu
pohľadávok od zákazníka, ktorý je v omeškaní viac ako 15 dní so zaplatením peňažných záväzkov
vzniknutých v súvislosti s jeho platobnými povinnosťami upravenými týmito VOP. Zákazník je povinný
zaplatiť spoločnosti UTA náhradu nákladov spojených s týmto vymáhaním.

10.

Spôsob platby, Súhlas s inkasom SEPA
Ak nie je dohodnuté inak, realizujú sa platby prostredníctvom SEPA inkasa. UTA doručí zákazníkovi najneskôr
jeden bankový pracovný deň pred príslušným inkasom predbežné oznámenie.

11.

Kontrola faktúry a reklamácie
Čerpania pohonných hmôt/služby (aj mýto/odber tovaru), ktoré boli potvrdené na dodacom liste alebo
elektronicky zaregistrované pomocou SK, sa považujú za prijaté. Zákazník musí faktúry UTA okamžite
skontrolovať a najneskôr do 2 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry musí reklamáciu uplatniť písomne
alebo faxom s uvedením všetkých údajov reklamovaných vo faktúre a kompletného odôvodnenia, inak je
každá reklamácia vylúčená a saldo faktúry sa považuje za schválené, okrem prípadu, aby by kontrola faktúry
zo strany zákazníka bez jeho zavinenia nebola možná.
UTA na tento právny dôsledok v svojich faktúrach zvlášť upozorňuje. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný
účinok na platobný záväzok a lehotu splatnosti.

12.

Záruka, rozsah zodpovednosti a náhrada škody
a) Reklamácie ohľadom kvality a/alebo kvantity tovaru/služieb sa musia uplatniť písomne alebo faxom u
servisného partnera UTA v prípade viditeľných nedostatkov do 24 hodín od prijatia tovaru/služieb, pri
skrytých vadách do 24 hodín od zistenia nedostatku, a súčasne sa o tejto skutočnosti musí informovať aj
spoločnosť UTA. Inak sa tovar/služba považuje za prijaté.
b) Spoločnosť UTA nie je povinná dodávať. Servisní partneri UTA sú oprávnení, avšak nie povinní,
poskytovať služby. V prípade vyššej moci, neuskutočnenia dodávky zo strany subdodávateľov, v prípade
iných nepredvídateľných udalostí a zmien v sieti servisných partnerov, kvôli ktorým nie je dodávka možná
alebo je sťažená, nenesie spoločnosť UTA zodpovednosť.
c) V prípade spätných platieb u predplatených tovarov, ktoré boli nadobudnuté použitím SK,vykoná
zúčtovanie spoločnosť UTA alebo dodávateľ tovaru na účet, ktorý bol uvedený pri nadobudnutí
príslušného tovaru. Za správnosť uvedeného bankového účtu je v tomto prípade zodpovedný zákazník.
Spoločnosť UTA neručí za chybné prevody.
d) UTA je povinná nahradiť škodu iba v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti.
Zodpovednosť nie je vylúčená za ublíženie na zdraví.

13.

Oznámenia
Zákazník je bezodkladne povinný oznámiť UTA zmeny adresy a svojich právnych pomerov.
Ak zákazník aj napriek príslušnému napomenutiu poruší VOP, najmä ak sa aj napriek upomienke dostane do
omeškania s platbami a UTA v dôsledku toho zablokuje SK, môže UTA o tom na náklady zákazníka
informovať všetkých servisných partnerov.

14.

Ochrana údajov
Spracovanie osobných údajov sa realizuje podľa zákonných ustanovení o ochrane údajov. Aktuálne
ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti UTA je možné na požiadanie zaslať zákazníkovi a sú
zverejnené na www.uta.com/privacypolicy.

15.

Započítanie a zádržné právo
Zákazník si môže svoje prípadné vlastné pohľadávky započítať s pohľadávkami spoločnosti UTA iba v tom
prípade, ak je jeho protipohľadávka nesporná alebo právoplatne uznaná; to platí aj pre uplatnenie zádržných
práv.

16.

Vedľajšie dohovory
Neexistujú žiadne vedľajšie ústne dohovory.

17.

Zmeny obchodných podmienok
Zmeny VOP spoločnosti UTA budú zákazníkovi oznámené. Používaním SK po doručení oznámenia o
zmenách uznáva zákazník nové znenie VOP. Spoločnosť UTA na to v oznámeniach o zmene upozorní.

18.

Prevod práv a povinností
Spoločnosť UTA je oprávnená previesť svoje práva a povinnosti/postúpiť pohľadávky z tejto zmluvy na
spoločnosť MercedesService Card GmbH &Co. KG, Mainparkstraße 2, 63801 Kleinostheim, SRN, s čím
zákazník výslovne súhlasí. O postúpení bude zákazník informovaný písomne.

19.

Voľba práva
Použije sa právo toho štátu, pred ktorého súdmi bude prebiehať súdny proces. Platnosť Viedenského
dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) je vylúčená.

20.

Súdna príslušnosť
Príslušným súdom pre všetky spory z obchodného vzťahu  aj po jeho ukončení  je pre obidve strany
Aschaffenburg, SRN. Spoločnosť UTA má popri uvedenom, právo podať žalobu voči slovenským zákazníkom
aj na príslušnom súde v Slovenskej republike.

21.

Salvátorská doložka
Ak by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neúčinným, tak účinnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá.
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UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG je komanditná spoločnosť so sídlom v 63801 Kleinostheime, registračným súdom Aschaffenburg HRA 835. Osobne ručiaci spoločník je UNION TANK Eckstein GmbH so
sídlom v 63801 Kleinostheim, registračný súd Aschaffenburg HRB 129.
Konateľ: Volker Huber (CEO), Robert Nürnberger (CFO)
01.07.2018

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

AGBSVKsk

Všeobecné obchodné podmienky UTA

Oznámenie o ochrane osobných údajov k žiadosti nového zákazníka UTA
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Elektronické kontaktné údaje (emailová adresa) na informovanie o nových
fakturačných podkladoch alebo zasielanie fakturačných detailov alebo v rámci
zakladania nových používateľov sektoru exkluzívnych zákazníkov alebo v prípade
využívania funkcie spätnej väzby v rámci UTA aplikácia vyhľadávania čerpacích
staníc. V rámci aplikácie spracovávame aj vaše lokalizačné údaje, aby sme vám
mohli zobraziť najbližšie akceptačné miesto.

S týmto oznámením vás informujeme o spracovávaní vašich osobných údajov
spoločnosťou UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, ako aj o vašich
príslušných právach.

1. Subjekt zodpovedný za spracovanie
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
HeinrichEcksteinStr. 1
63801 Kleinostheim/Main
Telefón +49 (0) 6027 5 090
Telefax +49 (0) 6027 50977177
Email info@uta.com
Internet www.uta.com
Zástupcovia subjektu zodpovedného za spracovanie
Volker Huber, Robert Nürnberger

.

.

2. Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za ochranu údajov
Nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov môžete kontaktovať poštou
na vyššie uvedenej adrese s uvedením „Pracovník zodpovedný za ochranu
údajov“ alebo emailom na emailovej adrese:
datenschutz@uta.de

.
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3. Ciele a právne dôvody spracovania
Spracovanie vašich osobných údajov vykonávame so zohľadnením Všeobecného
nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), ako aj základného
spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG) a ustanovení špecifických pre
konkrétne odvetvia (špeciálne zákony) s relevantnými ustanoveniami o ochrane
údajov.

.

.

3a. Pre plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)
Pri žiadosti o vytvorenie zákazníckeho vzťahu s UNION TANK Eckstein GmbH &
Co. KG spracovávame vami poskytnuté údaje pre uzatvorenie zmluvy a
odhadnutie nami preberaného ekonomického rizika.

 Spracovanie údajov v rámci obchodného vzťahu
Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, spracujeme vaše údaje pre realizovanie
zmluvného vzťahu. V tomto prípade spracovávané osobné údaje zahŕňajú
kmeňové údaje (napr. názov firmy, obchodné meno, adresa), údaje o centrálnej
kontaktnej osobe, ako aj všetky údaje, ktoré od vás potrebujeme pre účely
fakturácie (napr. IČ DPH, bankové spojenie) v rámci zmluvného vzťahu. Patria
sem aj spracovateľské procesy, realizované v súvislosti s odosielaním
akceptačných médií.
Uzatvorenie, resp. realizovanie zmluvného vzťahu bez spracovania vašich
osobných údajov nie je možné.

.

.

.

 Použitie údajov pri omeškaní platby
V prípade omeškania platby môžeme naše pohľadávky postúpiť tretím subjektom.
V takomto prípade postupujeme príslušnému tretiemu subjektu (napr. inkasnej
spoločnosti) všetky potrebné údaje v rozsahu požadovanom pre účely inkasného
procesu.

.

3b. Objednávanie produktov a služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)

.

Pri objednávaní a využívaní produktov/služieb v ďalej uvedených kategóriách sa
môže vyžadovať, aby sa okrem vyššie uvedených údajov spracovávali aj ďalšie
osobné údaje. Do tejto kategórie patria predovšetkým:

 Akceptačné média (servisné karty, palubné jednotky na
automatickú úhradu mýta)
Údaje týkajúce sa vozidla (napr. majiteľ vozidla alebo poskytovateľ lízingu, EČV),
údaje vodiča (odlišná dodacia adresa alebo meno vytlačené na servisnej karte).

 Digitálny servis (UTA sektor exkluzívnych zákazníkov, Efakturácia,
elektronická výmena údajov, UTA aplikácia vyhľadávania čerpacích
staníc)

.
.

.

.

 (Mýtny) registračný proces
Kmeňové údaje zákazníkov pre účely overovania (napr. kmeňové údaje firmy),
spracovanie všetkých údajov požadovaných prevádzkovateľmi akceptačných
systémov (rozdielne v závislosti od akceptačného systému).
V rámci registračného procesu na využívanie vybraných mýtnych akceptačných
systémov alebo pri vydávaní servisných kariet tretích subjektov spoločnosťou
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG spracovávame bez výnimky tie osobné
údaje,
ktoré
sú
nevyhnutne
vyžadované
akceptačným
partnerom/prevádzkovateľom systému. Pre overenie vašich údajov, ktoré ste nám
poskytli v rámci registračného procesu, môžu akceptační partneri/prevádzkovatelia
systémov vyžadovať preukázanie týchto údajov na základe príslušných dokladov
(napr. vodičského preukazu).
Aby sme vám v plnom rozsahu mohli poskytnúť našu podporu v rámci možných
spätných dotazov alebo v prípadoch vynucovania zo strany prevádzkovateľov
mýtnych akceptačných systémov alebo národných exekučných orgánov, vaše
údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci registračného procesu, si uschvávame aj
interne.

 Spravovanie kreditov
Pri udelení kreditu (napr. na MercedesServiceCard) oznamujeme všetky
relevantné údaje o spotrebe týchto kreditov spoločnosti poskytujúcej kredit (napr.
Daimler AG). Toto sa robí preto, aby sme vás mohli informovať o ponukách v
dobe platnosti kreditu.
Všetky spracovania vašich osobných údajov vo vyššie uvedených formách
spracovania pre predzmluvné alebo zmluvné účely sú založené na čl. 6 ods. 1
písm. b GDPR.

3c. Na základe oprávneného záujmu spoločnosti UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)
Vaše údaje spracovávame aj v rozsahu presahujúcom vlastné plnenie zmluvy z
dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov a záujmov tretích subjektov. Toto
spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Do tejto kategórie
spracovania patria:

 Odhad ekonomického rizika, ktoré má byť prevzaté (zisťovanie
bonity)
Pri uzatváraní nových obchodných vzťahov, ako aj sledovaní existujúceho
zákazníckeho vzťahu – predovšetkým pri meškajúcich platbách – využívame
podporu kreditných agentúr. Kreditné agentúry vyhodnocujú na základe
informácií, ktoré sú k dispozícii, okrem iného aj vašich osobných údajov, riziko
nedodržania platby. Výsledok sa u nás ešte raz podrobuje osobnému
preskúmaniu a posúdeniu z hľadiska možných konzekvencií pre obchodný vzťah
zamestnancom spoločnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Plnoautomatizovaný rating sa nevykonáva.

 Propagácia vlastných produktov a služieb
V prípade, ak nám nie je známa konkrétna kontaktná osoba pre oblasť
propagácie, použijeme uvedené údaje centrálneho kontaktného partnera a
budeme vás v rámci zmluvných vzťahov informovať o produktoch a službách
spoločnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, ako aj našich sesterských
spoločností.
Postupovanie týchto údajov môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek
zrušiť.
Ďalšími dôvodmi na spracovanie vašich údajov môžu byť:

 Opatrenia týkajúce sa obchodného manažmentu a ďalšieho vývoja
vlastných produktov a služieb
Interný monitoring na riadenie existujúceho obchodného vzťahu.

 Prevencia
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Oznámenie o ochrane osobných údajov k žiadosti nového zákazníka UTA
Z dôvodu preventívneho predchádzania trestným činom monitorujeme správanie
sa pri používaní a použitie vašich akceptačných médií.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.
..

.

.

.

3d. Na základe súhlasov (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)

.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracovávanie vašich osobných údajov na určité
účely (pozri podrobnosti nižšie), oprávnenosť tohto spracovania je daná na
základe vášho súhlasu. Udelený súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Toto platí aj
pre odvolanie súhlasov, ktoré boli eventuálne udelené pred vstúpením GDPR do
platnosti, teda pred 25. májom 2018. Prosíme rešpektujte, že odvolanie platí len
pre budúcnosť. Odvolanie súhlasu sa netýka spracovania údajov, ktoré sa
uskutočnilo pred odvolaním.

 Registrácia informačného spravodaja na inzerciu
Informačné spravodaje budeme posielam len na základe osobitného súhlasu.

.

.

.

 (Osobné) ručenia
V prípade osobných ručení tretími subjektmi (externý ručiteľ) spracováva
spoločnosť UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG všetky potrebné osobné
údaje vrátane informácií o hospodárskych a finančných pomeroch tohto tretieho
subjektu.

3e. Pre plnenie zákonných povinností v súvislosti s článkom 6 ods.
1 písm. c GDPR

.

.

V rámci finančnohospodárskych procesov a plnenia zákonných požiadaviek
týkajúcich sa archivácie.
.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov
Interne v rámci spoločnosti dostanú prístup k vašim údajom všetky orgány, ktoré
tento prístup potrebujú nevyhnutne na plnenie svojich zmluvných a zákonných
povinností.
Zmluvne zaviazaní poskytovatelia služieb a ich pomocníci pri plnení sa taktiež
môžu dostať do styku s vašimi údajmi. V rámci spracovania objednávky sú títo
partneri zmluvne povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a podporovať
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG pri realizovaní obchodného vzťahu s
vami.
Sprostredkovateľov využívame okrem iného na nasledovné služby:
Podpora/údržba/vývoj aplikácií elektronického spracovania údajov/IT, služby
callcentier, likvidovanie a odstraňovanie údajov, rozosielanie propagačných
materiálov, webhosting, vytvorenie webovej stránky, lettershop, zabezpečenie
budov, overovanie adries, kontroly vodičských preukazov, podpora procesov
(24/7), online autorizácie, služby cestnej asistencie.
V špeciálnych konšteláciách spracovávame vaše osobné údaje spolu s
kooperačnými partnermi. Tu spracováva každá strana vaše údaje výlučne na
konkrétne ciele a v rámci pridelenej zodpovednosti. Táto zmluvná štruktúra
existuje v rámci:

.

.

5. Prenos údajov do tretej krajiny
Ak by sme zabezpečovali spracovanie vašich údajov poskytovateľom služieb
mimo priestoru EÚ/EHS, spracovanie sa uskutoční len vtedy, ak komisia EÚ
potvrdila pre túto tretiu krajinu primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo
ak existujú iné primerané záruky ochrany osobných údajov.

6. Lehota uchovávania údajov
Vaše údaje budú okamžite vymazané, keď už nebudú potrebné na spracovanie
pre vyššie uvedené účely. Pritom sa môže vyskytnúť aj to, že vaše údaje budú
uschované po dobu, počas ktorej možno uplatniť nároky voči našej spoločnosti
(zákonná premlčacia lehota – 3 roky). Vaše údaje uschovávame tiež v prípade,
keď pre nás táto povinnosť vyplýva zo zákona. Tieto povinnosti vyplývajú okrem
iného z obchodného zákonníka a daňového zákonníka.

7. Práva dotknutej osoby
Informácie o údajoch, ktoré sú uschovávané o vašej osobe, si môžete kedykoľvek
vyžiadať na vyššie uvedenej adrese.
Okrem toho máte právo na opravu alebo vymazanie, na obmedzenie spracovania
alebo na námietku.

8. Právo podať sťažnosť
Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na vyššie uvedeného pracovníka
zodpovedného za ochranu údajov alebo na dozorný orgán pre ochranu údajov.
Naším príslušným dozorným orgánom pre ochranu údajov je:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (v preklade: Bavorský štátny úrad
pre dohľad nad ochranou údajov)
Promenade 27
91522 Ansbach

 obchodných partnerstiev
 aktivít s internými spoločnosťami v rámci koncernu alebo
dcérskymi spoločnosťami
 fakturačných služieb
Externí poskytovatelia služieb
V rámci plnenia zmluvných povinností využívame čiastočne služby externých
poskytovateľov služieb. Externých poskytovateľov služieb využívame okrem iného
na nasledovné služby: informácie o solventnosti, registrácie mýta, logistické
služby, refundačné služby, inkasné procesy, zúčtovanie výkonov pri metóde
uhrádzania nákladov
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečujeme, aby tretie subjekty
dostali prístup len k tým osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie
jednotlivých úloh.
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 Kontrola a optimalizácia metód na analýzu potreby a na priame
kontaktovanie zákazníkov, vrátane internej segmentácie zákazníkov

Ďalší príjemcovia
Vaše údaje môžeme okrem toho postupovať ďalším príjemcom, napríklad
úradným orgánom v rámci plnenia zákonných oznamovacích povinností, ako je
sociálna poisťovňa, daňové úrady alebo orgány činné v trestnom konaní.
Veľmi dôležité: Spoločnosť UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG v žiadnom
prípade vaše údaje tretím subjektom nepredáva.
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