Informācija par personas datu apstrādi Daimler Truck AG
(DTAG), Mercedes-Benz AG (MBAG) un UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) sadarbības ietvaros ar
mērķi nodrošināt starptautiskā avārijas palīdzības
pakalpojuma izmantošanu
Saskaņā ar VDAR 13. pantu UTA, MBAG un DTAG informē jūs par jūsu personas datu apstrādi
(saskaņā ar VDAR 4. panta 1. punktu), jūsu līgumattiecību un UTA, MBAG un DTAG
sadarbības ietvaros. UTA, MBAG un DTAG sadarbības ietvaros apstrādā jūsu personas datus
kā neatkarīgi datu pārziņi VDAR 4. panta 7. punkta kontekstā. Partneri apstrādā jūsu sniegtos
datus uz savu atbildību un savu apstrādāšanas mērķu īstenošanai. Tālāk ir sniegta informācija
par katru partneri.
I. Informācija par datu pārziņiem
1. Datu pārziņu nosaukumi un adreses:
Daimler Truck AG

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Daimler Truck AG
Mercedesstraße 120
D-70372 Štutgarte
Vācija

HeinrichEcksteinStr. 1
63801 Kleinostheim
Tālrunis: +49 6027 5090
Fakss: +49 6027 50977177
E-pasts: info@uta.com
Tīmekļa vietne www.uta.com

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
D-70372 Štutgarte
Vācija

Atbildīgā pārstāvis
Karstens Betermans [Carsten Bettermann]

Daimler Truck AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Juridiskā adrese un piekritīgā tiesa: Štutgarte, Reģ.Nr.: 762884
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Ola Keleniuss [Ola Källenius]
Valde: Martins Daums [Martin Daum], priekšsēdētājs;
Štefans Buhners [Stefan Buchner], Svens Ennersts [Sven Ennerst], Johens Gecs [Jochen Götz], Jirgens Hartvigs
[Jürgen Hartwig], Rodžers Nīlsens [Roger Nielsen], Hartmuts Šiks [Hartmut Schick]
Štefans Buhners [Stefan Buchner], Svens Ennersts [Sven Ennerst], Johens Gecs [Jochen Götz], Jirgens Hartvigs

Daimler Truck AG
70546 Štutgarte
Tālrunis: +49 7 11 17-0
Fakss: +49 7 11 17-2 22 44
contact@daimler-truck.com
www.daimler-truck.com
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2. Kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos:
Daimler AG koncerna atbildīgais par datu UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
aizsardzību
atbildīgais par datu aizsardzību
Daimler AG
HPC E600
70546 Štutgarte
Vācija
E-pasts: data.protection@daimler.com

HeinrichEcksteinStr. 1
63801 Kleinostheim
Tālrunis: +49 6027 509679
E-pasts: datenschutz@uta.com

Sazinoties ar kādu no partneriem (piemēram, lai izmantotu savas datu subjekta tiesības) pa epastu, jūsu sniegtie dati (jūsu e-pasta adrese un, ja nepieciešams, kontaktinformācija) tiks
saglabāti, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Dati, kas rodas šajā kontekstā, tiks dzēsti pēc tam,
kad glabāšana vairs nebūs nepieciešama, vai tiks ierobežoti, ja likumā ir noteiktas prasības
datus saglabāt. Partneri neietekmē jūsu sniegto informāciju, tāpēc izslēdz jebkādu atbildību.
II Informācija par datu apstrādi
UTA, MBAG un DTAG sadarbības ietvaros apstrādā jūsu personas datus noteiktam nolūkam un
pilnībā uz savu atbildību.
Turpmāk aprakstītā apstrāde attiecas tikai
uz datu apstrādi, ko veic DTAG un MBAG.

Turpmāk aprakstītā apstrāde attiecas tikai
uz datu apstrādi, ko veic UTA.

Apstrādes mērķis un tiesiskais
pamatojums
DTAG un MBAG izmantos klienta
pamatdatus, kurus iegūs telefona sarunas
laikā ar Customer Assistance Center
(“CAC”), lai noslēgtu pakalpojuma līgumu
par starptautisku palīdzību avārijas gadījumā
(“Avārijas palīdzības līgums”), (īp.
Uzņēmums, adrese, kontaktpersonas dati,
informācija par vadītāju) un, ja piemērojams,
VIN vai valsts reģistrētais numurs, kā arī visi
dati, ko DTAG un MBAG izmanto norēķinu
vajadzībām (īp. PVN ID) no jums, lai izpildītu
ar jums noslēgto avārijas palīdzības līgumu.
Datu apstrādes likumiskās tiesības izriet no
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta.

Apstrādes mērķis un tiesiskais
pamatojums
Darījumu attiecību ietvaros veiktā apstrāde
Ja starp jūsu uzņēmumu un UTA tiek
noslēgts līgums par maksājumu apstrādi
(maksājuma līgums), UTA apstrādā
jūsu/jūsu uzņēmuma personas datus, lai
izpildītu šo līgumu par maksājumu apstrādi.
Šie ir visi dati, ko UTA saņem no avārijas
palīdzības dienesta konkrētā gadījuma
ietvaros. Šie ir atbilstoši uzņēmuma un
automobiļa pamatdati (īp. Uzņēmums,
adrese, kontaktpersonas dati, informācija
par vadītāju) un, ja piemērojams, VIN vai
automobiļa reģistrācijas numurs, kā arī visi
dati, kas nepieciešami norēķinu vajadzībām
(piem. bankas dati un PVN maksātāja
informācija).
Augstāk minēto darbību veikšanai personas
datu apstrāde pamatojas uz VDAR 6. panta
1. punkta b) apakšpunktu

Ar personu saistīto datu saņēmēju
kategorijas
Lai izpildītu avārijas palīdzības līguma
līgumsaistības, DTAG un MBAG izmanto
dažādus partnerus, kuriem DTAG un MBAG
nodod jūsu datus.
Tas ir, lai Jūsu izvēlētā darbnīca realizētu
remonta līgumu.

Datu apstrāde maksājumu traucējumu
gadījumā
Maksājuma kavējuma gadījumā UTA var
nodot neizpildītās saistības partnerim. Šeit
visi nepieciešamie dati tiek pārsūtīti tādā
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Jūsu izvēlētā darbnīca pārsūtīs jūsu datus
partnerim rēķina pārbaudei, sūdzību
gadījumā, kā arī maksājuma un pakalpojumu
traucējumu gadījumā. Tas atrodas Vācijā.
Maksājuma līguma izpildei jūsu dati tiks
pārsūtīti arī mūsu maksājumu apstrādes
pakalpojumu sniedzējam UTA.
Maksājuma kavējuma gadījumā DTAG vai
MBAG pārsūtīs jūsu datus arī vietējam DTAG
un MBAG pārdošanas uzņēmumam, kas
atrodas jūsu mītnes vietā.
Ir nodrošināts, ka uz šiem partneriem
attiecas vienādas līgumsaistības attiecībā uz
konfidencialitāti, datu aizsardzību un datu
drošību.
Datu pārsūtīšana ārpus ES
Remonta līguma izpildei DTAG un MBAG
datus pārsūta arī darbnīcām ārpus Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) vai piešķir šo
piekļuvi atkarībā no tā, kur atrodas jūsu
izvēlētā darbnīca. Tā kā valstīm, kas atrodas
ārpus EEZ, parasti nav ES datu aizsardzības
līmeņa, DTAG un MBAG līgumiski nodrošina,
ka darbnīcas veic pasākumus, lai
nodrošinātu datu aizsardzību, atbilstoši datu
aizsardzības līmenim ES / EEZ. Daimler
grupas uzņēmumiem ir saistošas arī Daimler
grupas stingrās datu aizsardzības prasības.
Datu saglabāšanas ilgums
DTAG un MBAG saglabā jūsu personas datus
tik ilgi, kamēr šie personas dati ir
nepieciešami, lai izpildītu avārijas palīdzības
sniegšanas līgumu. Turklāt DTAG un MBAG
glabā personas datus, ja to pieprasa likums.
Piemēram, rēķini ir jāuzglabā 10 gadus.
Turklāt DTAG un MBAG glabā klienta
personas datus, līdz beidzas piemērojamie
noilguma termiņi, lai varētu iesniegt
juridiskās pretenzijas, ja nepieciešams.

apjomā, kāds nepieciešams parāda
piedziņas procedūras veikšanai.
Augstāk minēto darbību veikšanai UTA
personas datu apstrāde balstās uz tiesisku
interesi pamatojoties uz VDAR 6. panta
1. punkta f) apakšpunktu
Jūsu datu apstrāde, lai izpildītu juridiskās
prasības, UTA kā atbildīgajai
UTA apstrādā jūsu datus, pamatojoties uz
likumā noteiktajām arhivēšanas vai nodokļu
nomaksas vai Komerclikuma prasbām.
Šī apstrāde notiek savienojumā ar VDAR
6.panta, 1.punkta c) apakšpunktu.
Ar personu saistīto datu saņēmēju
kategorijas
UTA uzņēmuma iekšienē piekļuvi jūsu
datiem saņem visi darbinieki, kam tā obligāti
ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumiskos
un ar likumu noteiktos pienākumus.
Arī uz līguma pamata piesaistīti pakalpojumu
sniedzēji un pilnvarotas personas var nonākt
saskarē ar jūsu datiem. Šiem partneriem
mēs esam līgumā ar UTA iekļāvuši
pienākumu uzdevumu apstrādes ietvaros
ievērot datu aizsardzības norādījumus, un tie
palīdz UTA izpildīt līgumattiecības ar jums.
Ārēji pakalpojumu sniedzēji
Izpildot līgumsaistības, UTA izmanto ārējos
pakalpojumu sniedzējus (piemēram,
loģistikas uzņēmumus). UTA nodrošina, ka
trešajai pusei ir pieeja tikai tiem personas
datiem, kas nepieciešami atsevišķu
uzdevumu izpildei.
Citi saņēmēji
Turklāt UTA nevar izslēgt, ka jūsu dati ir
jānosūta, piemēram, tiesībsargājošām
iestādēm vai citām valsts pārvaldes
insitūcijām, lai izpildītu likuma prasības
pārkāpumu gadījumā.
Nekādā gadījumā UTA nepārdos jūsu datus
trešajām pusēm.
Datu pārsūtīšana ārpus ES
Ja UTA pārsūtīs jūsu datus pakalpojumu
sniedzējam ārpus ES|EEZ, jūsu datu
apstrādes ietvaros, tas notiks tikai trešās
valstīs, kurām ES Komisija ir sertificējusi
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atbilstošu datu aizsardzības līmeni vai ja
pastāv citas datu aizsardzības garantijas.
Datu saglabāšanas ilgums
UTA glabā jūsu personas datus tikai
noteiktiem mērķiem vai saskaņā ar
likumdošanas prasībām, ievērojot šādus
termiņus:
Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz to apstrāde vairs
nebūs nepieciešama iepriekš minētajiem
mērķiem. Turklāt var gadīties, ka jūsu dati
tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr pret UTA drīkst
izvirzīt prasības.
UTA glabā dokumentus, kas attiecas uz
rēķiniem, ieskaitot jūsu apstrādātos
personas datus, saskaņā ar likumā noteikto
termiņu 10 gadus; komerciālas un biznesa
vēstules, e-pastus un citus digitālos
dokumentus 6 gadus. Ja ir iebilde pret datu
apstrādi, UTA apstrādā datus saskaņā ar
VDAR 17. pantu.

III Skarto personu tiesības
Jums ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi:







Jums atbilstoši VDAR 15. pantam ir tiesības uz uzziņām par mūsu saglabātajiem
personas datiem.
Jums atbilstoši VDAR 16. pantam ir tiesības likt izlabot nepareizos datus.
Jums atbilstoši VDAR 17. pantam ir tiesības uz jūsu datu dzēšanu, ja vien turpmākai
glabāšanai nav juridiska pamatojuma.
Jums atbilstoši VDAR 18. pantam ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu
apstrādi. Tas nozīmē, ka jūsu dati joprojām tiks saglabāti, taču tos drīkstēs apstrādāt
tikai ierobežotos apstākļos (piemēram, ar jūsu piekrišanu vai juridisku prasību
iesniegšanu).
Jums atbilstoši VDAR 20.pantu ir tiesības uz datu pārnesamību attiecībā uz visiem
datiem, ko esat mums sniedzis. Tas nozīmē, ka DTAG nodrošinās jūs ar šiem datiem
strukturētā, pārskatāmā un mašīnraksta formātā.

Jūs varat jebkurā laikā izmantot savas tiesības attiecībā uz iepriekš uzskaitītajām apstrādes
darbībām, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.
Jums ir arī tiesības iebilst pret UTA attiecībā uz apstrādi saistībā ar maksājumu traucējumiem
(parādu piedzīšanas pasākumi). Lai izmantotu savas tiesības iebilst, varat sazināties ar UTA,
izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
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Tiesības iesniegt sūdzību
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību iepriekš minētajam atbildīgajam par datu aizsardzību vai datu
aizsardzības uzraudzības iestādei - ja iespējams arī - mītnes valstī. Par atbildīgajām personām
atbildīgās datu aizsardzības uzraudzības iestādes ir:
Atbildīgais pārstāvis datu aizsardzībā un
informācijas brīvībā Bādenē-Virtembergā
[Baden-Württemberg]

Bavārijas pavalsts datu aizsardzības
uzraudzības birojs (BayLDA)

Pasta kastīte 10 29 32
70025 Štutgarte
Tālrunis/Fakss
Tālrunis: 0711/61 55 41 – 0
Fakss: 0711/61 55 41 – 15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de

Promenade 27
91522 Ansbaha [Ansbach]
Tālrunis: +49 981 53 1300
E-pasts: poststelle@lda.bayern.de

IV. Šīs datu aizsardzības informācijas jaunumi un izmaiņas
Šī datu aizsardzības informācija ir derīga un tās aktuālā redakcija ir 2020. gada novembris.

Uzziņas:
Daimler Truck AG
70546 Štutgarte
Tālrunis: +49 7 11 17-0
Fakss: +49 7 11 17-2 22 44
contact@daimler-truck.com
www.daimler-truck.com
Daimler Truck AG, Mercedesstraße 120, 70372 Štutgarte
Juridiskā adrese un piekritīgā tiesa: Štutgarte, Reģ.Nr.: 762884
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Ola Keleniuss [Ola Källenius]
Valde: Martins Daums [Martin Daum], priekšsēdētājs;
Štefans Buhners [Stefan Buchner], Svens Ennersts [Sven Ennerst], Johens Gecs [Jochen Götz], Jirgens Hartvigs [Jürgen Hartwig], Rodžers Nīlsens [Roger
Nielsen], Hartmuts Šiks [Hartmut Schick]

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim
Tālrunis: +49 6027 509-0
Fakss: +49 6027 509-77177
E-pasts: info@uta.com
Tīmekļa vietne: www.uta.com
Vadītājs: Karstens Betermans [Carsten Bettermann]
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG ir komandītsabiedrība ar atrašanās vietu 63801 Kleinostheim, piekritīgā tiesa Ašafenburga [Aschaffenburg]
Reģ. Nr. 835
Ar personisko mantu atbildīgā īpašniece ir UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG ar atrašanās vietu 63801 Kleinostheim, piekritīgā tiesa Ašafenburga
[Aschaffenburg] Reģ. Nr. 129
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