
Pozostałe dane

sam. ciężar. ≥ 12 t

sam. ciężar. < 12 t

pojazd użytkowy <
7,5 t

pojazd użytkowy ≤ 3,5
t / dostawczy / furgon*

Autobus

sam. osobowy

Obecnie użytkowane karty

Szacunkowe zapotrzebowanie (na miesiąc)
l / paliwo

Usługi transportowe
krajowa międzynarodowe

Dominujące kraje docelowe

€ / myto

Tankuję na bazie / własnej stacji

Szczegółowe zestawienie transakcji w formie
papierowej (płatne).

Fakturowanie
Faktura elektroniczna na następujący adres
mailowy:

Faktura w formie papierowej (płatne).
lub

Łączna liczba pojazdów

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

Wniosek o kartę serwisową UTA Mercedes OMNIplus  Full Service Cards
Dane wnioskodawcy
Nazwa firmy

Ulica / numer domu

Kod Miejscowość

Kraj Faks

Telefon Email

Osoba kontaktowa Tel. kom.

Numer KRS Założenie działalności (rok)

Numer NIP

Indywidualna
Osoba prawna np. firma

Firmy powiązane (np. spółka córka, spółka matka)  nazwa, NIP

Nr klienta

Dane pojazdu

Numer rejestracyjny
pojazdu

Rodzaj pojazdu Producent Service Card
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*dostawczy / furgon = Mercedes Citan, Renault Kangoo, VW Caddy itd.  (wykorzystywane komercyjne)

Produkty i usługi

Opłaty drogowe (myto)

Zwrot podatku VAT i akcyzy z zagranicy

Nazwa banku / oddział

SWIFT / BIC

IBAN

Niniejszym do odwołania wyrażam(y) zgodę na pobieranie przez UTA należności z faktur z
podanego rachunku bankowego za pośrednictwem międzynarodowego lub krajowego polecenia
zapłaty (SEPA lub Direct Debit). Wiem(y), że bank nie może pobierać płatności częściowych.

Ponadto upoważniamy, na czas trwania naszych relacji biznesowych, z UTA wyżej wymieniony
bank i tym samym z góry wszystkie inne banki, z którymi obecnie lub w przyszłości prowadzimy
interesy, do udzielenia odpowiedzi na zapytania banku UTA o informacje.

Dane bankowe

Ochrona danych osobowych
Wnioskodawca potwierdza swoim podpisem, że UTA udostępniła mu informacje zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Aktualna wersja obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie www.uta.com/privacypolicy.

Potwierdzamy poprawność wszystkich danych. Akceptujemy poniższe Ogólne Warunki Handlowe UTA i postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez
UTA. Akceptujemy warunki korzystania z zamkniętej strony internetowej dla klientów UTA na www.uta.com.

Poprzez zaznaczenie krzyżykiem potwierdzamy, że działamy na własny rachunek. Odbiorca faktury – patrz dane wnioskodawcy – jest jednocześnie właścicielem pojazdu,
jego leasingobiorcą lub najemcą. Ponadto potwierdzamy, że nie przekażemy karty podwykonawcy.

Miejscowość / data Pieczęć firmowa / podpisy osób upoważnionych do reprezentacji
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Dane adresowe
UTA Sp. z o.o ,   ul. Bonifraterska 17,   00203 Warszawa
tel.: +48 22 5309 200,     Faks: +48 22 5309 201,     Email: info@uta.pl Internet



Ogólne Warunki Handlowe UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
.

1. Nawiązanie współpracy handlowej
Wniosek  klienta  o  zawarcie  umowy  uważa  się  za  przyjęty  od  chwili  wpływu  do  wnioskodawcy  pisemnego
oświadczenia  o  jego  przyjęciu  lub  otrzymaniu  przedmiotu  umowy  (np.  karty  serwisowej,  urządzenia  UTA
MultiBox® etc.).

.
2. Karty serwisowe

UTA rozróżnia zasadniczo dwa rodzaje kart serwisowych:
. a) Full  Service Cards  i  Service Cards,  przy  których  do  autoryzacji  usług  potrzebny  jest  każdorazowo  kod

PIN,
. b) Karty serwisowe, które nie potrzebują potwierdzenia kodem PIN przy wykonywaniu transakcji.
. Wyżej wymienione  karty  serwisowe UTA  (zwane dalej SK) uprawniają Klienta  i  jego przedstawicieli w  sieci

punktów sprzedaży partnerów serwisowych UTA do zakupu – w zależności od kategorii danej SK – różnych
towarów  i  usług  związanych  z  pojazdem.  Kategoria  SK  jest  podana  na  potwierdzeniu  odbioru  karty
serwisowej.

.
3. Urządzenia do rejestracji opłat drogowych (myta)

W  odniesieniu  do  wydanych  przez  UTA  urządzeń  służących  do  rejestracji  opłat  drogowych  (np.  UTA
MultiBox®) stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące SK.

.
4. Dostawy i usługi

. a) Dostawy towarów i usług realizowane przez UTA na rzecz Klientów są generalnie realizowane w imieniu i
na  rachunek  UTA  na  podstawie  odpowiednich  umów  zawartych  przez  UTA  z  jej  partnerami
serwisowanymi. Korzystając z SK w punktach sprzedaży autoryzowanych przez UTA, Klient reprezentuje
bezpośrednio  UTA  i  otrzymuje  potwierdzenie  zakupu  towaru  lub  usługi,  który  nie  jest  dokumentem
fiskalnym.

. b) W  wyjątkowych  przypadkach,  w  których  nie  można  tego  uzgodnić  z  partnerami  serwisowymi  UTA  lub
można to uzgodnić tylko częściowo, UTA pośredniczy w ich ofercie usług i spełnia świadczenie wzajemne
na zlecenie klienta. UTA jest uprawniony do żądania od klientów przedpłaty i zwrotu kosztów.

. c) To  ostatnie  obowiązuje  w  szczególności  w  przypadku  regulowania  pobieranych  przez  państwo  opłat
drogowych  jak  np.  na  obszarze  Republiki  Federalnej  Niemiec.  W  takiej  sytuacji  klient  zleca  UTA
odprowadzanie w jego imieniu i na jego rachunek należnych od niego opłat drogowych na rzecz operatora
systemu opłat drogowych.

. d) W  przypadku  pobierania  opłat  (drogowych)  z  tytułu  praw  użytkowania  urządzeń  infrastruktury
komunikacyjnej, UTA zapewni klientowi możliwość korzystania z tych praw.

.
5. Prawidłowe fakturowanie i zapłata

UTA wystawia faktury za towary i usługi zamawiane przez Klientów zasadniczo w okresach półmiesięcznych,
wykazując  prawnie  należny  podatek  VAT.  Podstawą  obliczenia  należności  do  zapłaty  są  zasadniczo  ceny
obowiązujące w dniu wykonania transakcji na stacjach paliw, cenniki poszczególnych firm i/lub ogólnopolskie
cenniki  oraz  ceny  stosowane  przez  partnerów  serwisowych  i  naliczane  na  bieżąco  opłaty  drogowe.
Zasadniczo  UTA  wystawia  faktury  w  narodowej  walucie  kraju  wykonania  usługi,  która  może  być  inna  od
uzgodnionej waluty płatności.

. UTA  pobiera  opłaty  serwisowe  oraz  inne  opłaty  zgodnie  z  każdorazowo  obowiązującym  w  tym  zakresie
zestawieniem.  Zestawienie  opłat  serwisowych  i  innych  opłat  jest  przekazywane  klientowi  w  momencie
nawiązania współpracy handlowej, a także w każdym czasie na żądanie klienta.

.
6. Karta i kod PIN

. a) Klient  otrzymuje  SK  na  wniosek.  Klient  zostaje  odrębnie  powiadomiony  o  kodzie  PIN  (=indywidualny
numer identyfikacyjny) dla SK zgodnie z punktem 2 a.
Klient  jest  zobowiązany  do  zachowania  kodu  PIN  w  tajemnicy,  przechowywania  go  oddzielnie  niż  SK,
podawania  go  tylko  osobom  upoważnionym  do  korzystania  z  SK  i  nałożenia  także  na  te  osoby
zobowiązania do zachowania tajemnicy. Kodu PIN nie wolno w szczególności zapisywać na SK.

. b) SK  pozostaje  własnością  UTA,  nie  może  być  w  żadnej  formie  odstępowana,  należy  ją  starannie
przechowywać  i  chronić  przed  dostępem  nieupoważnionych  osób  trzecich.  W  szczególności
niedopuszczalne jest przechowywanie SK w pojeździe bez nadzoru.

. c) Kart  SK  nie  można  udostępniać  do  użytku  innym  podmiotom  (np.  podwykonawcom,  innym  spółkom z
koncernu itp.).

.
7. Blokada karty, wypowiedzenie i zwrot

. a) UTA może w każdym czasie zakazać korzystania z SK, zakończyć współpracę handlową lub zablokować
SK u partnerów serwisowych.
Przed podjęciem którejkolwiek  z  tych  czynności  klient  zostanie  powiadomiony w odpowiednim  terminie.
Klient może w każdej chwili zakończyć współpracę handlową i zwrócić SK.

. b) Po zakazie korzystania z SK, zakończeniu współpracy handlowej i/lub blokadzie SK należy niezwłocznie
zwrócić SK do UTA lub zniszczyć ją na żądanie UTA. Klient musi również zwrócić SK, jeżeli zmienią się
numery  rejestracyjne pojazdu ew. pojazd zostanie unieruchomiony  lub sprzedany  lub zmieni  się nazwa
firmy klienta.

. c) Jeżeli  istnieje ważny powód, podjęcie czynności zgodnie z punktem 7 a  i 7 b może  także nastąpić bez
wcześniejszego powiadomienia. 
Ważnym powodem w powyższym rozumieniu jest w szczególności:
 poważne podejrzenie nieuprawnionego użycia SK przez osoby trzecie,
 brak płatności mimo wymagalności i pierwszego wezwania,
 odwołanie zgody na obciążenie rachunku ew. odwołanie międzynarodowego  lub krajowego polecenia
zapłaty (SEPA / Direct Debit),

 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec klienta,
 pogorszenie  sytuacji  majątkowej  klienta  (dotyczy  to  również  przypadku,  w  którym  wystąpi  ryzyko
istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej klienta).

.
8. Utrata karty i odpowiedzialność klienta

. a) Kradzież, utrata lub inne zaginięcie 
O  kradzieży,  utracie  lub  innym  zaginięciu  SK  należy,  niezależnie  od  wcześniejszego  telefonicznego
zgłoszenia,  niezwłocznie  zawiadomić  UTA  na  piśmie,  telefaksem  lub  poprzez  wyłączny  dostęp  za
pośrednictwem strony internetowej www.uta.com podając numer klienta i numer SK, numery rejestracyjne
pojazdu,  kraj,  miejsce,  czas  i  sposób  utraty  SK.  Powyższe  obowiązuje  odpowiednio,  jeżeli  osoby
nieuprawnione uzyskały wiedzę na temat kodu PIN lub istnieje co do tego uzasadnione podejrzenie, przy
czym taką SK należy zwrócić  i wymienić  ją na nową SK z nowym kodem PIN. W przypadku znalezienia
wcześniej zablokowanej SK, klient musi ją niezwłocznie odesłać do UTA lub zniszczyć na żądanie UTA. 
W  przypadku  dokonania  nieuprawnionych  transakcji  lub  w  przypadku  kradzieży  SK,  klient  jest
zobowiązany  złożyć  przed  właściwym  organem  ścigania  odpowiednie  zawiadomienie  o  podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.

. b) Odpowiedzialność
Odpowiedzialność  klienta  kończy  się  w  momencie  wpłynięcia  telefonicznego  zgłoszenia,  o  ile  klient
niezwłocznie potwierdzi je składając odpowiednie zawiadomienie zgodnie z punktem 8 a. Zawiadomienie
zgodnie z punktem 8 a powinno nastąpić do centrali UTA lub do jednego z oddziałów UTA.
Klient ponosi odpowiedzialność także w czasie po wpływie zawiadomienia, jeżeli utrata lub nieuprawnione
użycie  SK  wynika  z  okoliczności,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność.  W  szczególności  chodzi o
sytuacje, w których naruszył on swoje obowiązki z punktu 6 a i 6 b lub niestarannie przechowywał SK lub
wskutek umyślnego  lub wynikającego z  rażącego niedbalstwa naruszania  jego obowiązków z niniejszej
umowy  przyczynił  się  do  nieuprawnionego  użycia  SK.  Pod  pojęciem  nieuprawnionego  użycia w

powyższym znaczeniu należy także rozumieć transakcje, które są dokonywane za pomocą sfałszowanej
SK.

.
9. Obowiązek zapłaty przez klienta, zastrzeżenie prawa własności i zabezpieczenia

. a) Zobowiązanie klienta do zapłaty należności powstaje w momencie odbioru towarów, usług i korzystania z
infrastruktury  komunikacyjnej  podlegającej  opłacie.  Powyższe  obowiązuje  także  w  przypadku  zakupu
innych  towarów  lub  usług  przy  użyciu  karty UTA Diesel Card. Do momentu  pełnej  zapłaty  dostarczony
towar  pozostaje  własnością  UTA.  Opóźnienie  następuje  bez  dalszego  upomnienia  po  upływie
uzgodnionego  terminu  płatności.  W  przypadku  opóźnienia  w  płatności,  niezrealizowania  noty
obciążeniowej, protestów wobec czeków lub weksli, cała należność staje się wymagalna  i za cały okres
opóźnienia  podlega  odsetkom  maksymalnym.  Nie  wyklucza  się  dochodzenia  przez  UTA  naprawienia
dalszej szkody z tytułu opóźnienia, w tym żądania od klienta zwrotu kosztów dochodzenia należności (w
szczególności  kosztów  czynności  windykacyjnych  i  czynności  przedsądowych,  kosztów  prowadzenia
postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także kosztów związanej z  tym obsługi
prawnej). Klient ma prawo wykazywania mniejszej szkody po stronie UTA.

. b) UTA ma prawo zażądać od klienta ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń.

. c) Odmiennie niż w § 267 BGB [niemieckiego Kodeksu cywilnego] UTA może odrzucić świadczenie osoby
trzeciej także wtedy, jeżeli klient nie sprzeciwi się temu świadczeniu osoby trzeciej.

.
10. Polecenie zapłaty (SEPA / Direct Debit)

Jeżeli  nie  zawarto  innego  porozumienia,  płatności  następują  w  drodze  międzynarodowych  lub  krajowych
poleceń  zapłaty  (SEPA  /  Direct  Debit).  UTA  przekazuje  do  klienta  informację  o  nadchodzącej  płatności
najpóźniej na jeden dzień roboczy banku przed zrealizowaniem danego polecenia zapłaty.

.
11. Sprawdzanie faktur i zgłaszanie zastrzeżeń

Tankowania  paliwa/usługi  (także  opłaty  drogowe  zakupy  towarów),  które  są  pokwitowane  na  dowodach
dostawy,  jak  również  elektronicznie  zarejestrowane  za  pomocą  SK,  uważa  się  za  otrzymane.  Klient  ma
obowiązek niezwłocznie sprawdzić faktury UTA i zgłosić ewentualne zastrzeżenia (w formie pisemnej lub za
pośrednictwem  telefaksu)  najpóźniej  w  ciągu  2  miesięcy  od  daty  faktury  z  podaniem  wszystkich  danych
zakwestionowanych  na  fakturze  i  z  pełnym  uzasadnieniem  swoich  zastrzeżeń,  w  przeciwnym  razie
zakwestionowanie  faktury  jest  wykluczone  i  saldo  na  fakturze  uważa  się  za  zatwierdzone,  chyba  że
sprawdzenie faktury było niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez klienta.

. Na  powyższe  konsekwencje  prawne  UTA  wskaże  jeszcze  odrębnie  w  swoich    fakturach.  Zgłoszenie
zastrzeżeń do faktury nie wstrzymuje obowiązku i  terminu płatności.

.
12. Gwarancja, zakres odpowiedzialności i odszkodowanie

. a) Reklamacje dotyczące jakości i/lub ilości towaru lub usługi, w przypadku wad widocznych należy składać
pisemnie  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  24  h  od momentu  przejęcia/odbioru  towaru  lub
usługi, a w przypadku wad ukrytych – pisemnie w ciągu 24 h od ich wykrycia, zarówno do UTA jak i w tych
samych  terminach  w  imieniu  UTA  do  partnera  serwisowego  UTA.  W  przeciwnym  razie  dostarczone
towary i/lub usługi są uznane za przyjęte bez zastrzeżeń.

. b) Nie istnieje przymus dostawy ze strony UTA. Partnerzy serwisowi UTA są uprawnieni, ale nie zobowiązani
do świadczenia usług. W  przypadku  działania  siły wyższej, braku dostawy ze strony poddostawcy  lub
innych nieprzewidzianych zdarzeń oraz zmian sieci partnerów serwisowych, które uniemożliwiają dostawę
lub ją utrudniają, nie można pociągnąć UTA do odpowiedzialności.

. c) Zwroty  płatności  na  rzecz  klienta  w  przypadku  produktów  przedpłaconych  (Prepaid),  które  zostały
zakupione z użyciem SK, następują bezpośrednio w ramach rozliczeń z UTA lub przezpodmiot realizujący
zwrot  (np.  operatora  dokonującego  poboru  opłat  drogowych)  na  konto  podane  przy  zakupie  danego
produktu. W  tym przypadku  za  podanie  prawidłowego  numeru  konta  odpowiada  klient. UTA nie  ponosi
odpowiedzialności za błędne przelewy.

. d) UTA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą  tylko w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie  lub w
wyniku rażącego niedbalstwa. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

.
13. Zawiadomienia

Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić UTA o zmianach adresu i swojej sytuacji prawnej.
. Jeżeli  klient  narusza OWH pomimo odpowiedniego  upomnienia, w    szczególności  jeżeli  pomimo wezwania

popadnie  w  opóźnienie  z    płatnościami  i  w  konsekwencji  doprowadzi  do  zablokowania  SK  przez  UTA,
wówczas UTA może powiadomić o tym wszystkich partnerów serwisowych na  koszt klienta. 

.
14. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawowymi wymogami w zakresie ochrony
danych osobowych. Aktualne postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych UTA zostaną
przekazane na żądanie klienta i są opublikowane pod adresem www.uta.com/privacypolicy.

.
15. Potrącenie i zatrzymanie

Klient  może  potrącić  ewentualne  własne  wierzytelności  z  wierzytelnościami  UTA  tylko  wtedy,  jeżeli  jego
wierzytelność wzajemna jest bezsporna lub została prawomocnie stwierdzona; powyższe obowiązuje także w
odniesieniu do realizacji prawa zatrzymania.

.
16. Porozumienia dodatkowe

Nie istnieją ustne porozumienia dodatkowe.
.

17. Zmiany warunków handlowych
Klient  zostanie  powiadomiony  o  zmianach  OWH  UTA.  Poprzez  korzystanie  z  SK  po  otrzymaniu
zawiadomienia  o  zmianach,  klient  akceptuje  nowe brzmienie OWH. UTA wskaże na  to w powiadomieniu o
zmianach.

.
18. Cesja praw i obowiązków

UTA ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki z niniejszej umowy na Mercedes ServiceCard GmbH & Co.
KG, Mainparkstraße 2, 63801 Kleinostheim.

.
19. Wybór prawa

Stosuje  się  prawo  tego  państwa,  przed  którego  sądami  zostanie  wszczęte  postępowanie  sądowe.  Wybór
prawa właściwego następuje z chwilą wszczęcia postępowania sądowego  i obowiązuje dla całego stosunku
prawnego  pomiędzy  UTA  a  klientem,  a  zatem  rozciąga  się  również  na  zdarzenia  mające  miejsce  przed
wszczęciem  tego  postępowania.  Wyklucza  się  obowiązywanie  Konwencji  Narodów  Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

.
20. Właściwy sąd

Właściwym sądem w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z tego stosunku handlowego  także po
jego zakończeniu  jest dla obydwu stron Aschaffenburg. UTA ma prawo wybrać  zamiast sądu właściwego w
Aschaffenburg    dla  klientów  mających  swoją  siedzibę  w  Polsce  sąd  powszechny  właściwy  dla  dzielnicy
Śródmieście w Warszawie.

.
21. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli  pojedyncze  postanowienie  niniejszych  OWH  byłoby  nieskuteczne,  to  nie  narusza  to  skuteczności
pozostałych postanowień.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG jest spółką komandytową z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestrowy Aschaffenburg HRA 835. Osobiście odpowiedzialnym wspólnikiem jest UNION TANK
Eckstein GmbH z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestrowy Aschaffenburg HRB 129. Członek Zarządu: Carsten Bettermann
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Informacje o ochronie danych dla nowych klientów UTA

. Niniejsze  informacje  zawierają  wytyczne  dotyczące  przetwarzania  Państwa
danych  osobowych  przez  UNION  TANK  Eckstein  GmbH  &  Co.  KG,  jak i
przysługujące Państwu prawa.

1. Administrator danych
. UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

HeinrichEcksteinStr. 1
63801 Kleinostheim
Telefon +49 (0) 6027 5 090
Faks +49 (0) 6027 50977177
Email info@uta.com 
Internet www.uta.com

. Przedstawiciele administratora danych
Carsten Bettermann

.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
. Kontakt  z  inspektorem ochrony  danych  osobowych mogą Państwo  nawiązać  za

pośrednictwem  poczty  pod  podanym  wyżej  adresem  z  dopiskiem  Ñinspektor
ochrony danychî lub drogą mailową.

. datenschutz@uta.de

.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie  z Ogólnym Rozporządzeniem w

sprawie  o  ochrony  danych  osobowych  UE  (RODO)  oraz  podstawowej  ustawy
federalnej o ochronie danych (BDSG) i regulacji sektorowych  (ustawy specjalne)
z zawierającymi postanowienia w sprawie ochrony danych.

.

3a. W celu wykonywania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO)

. Jeśli wystąpią Państwo z wnioskiem dla nowych klientów UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w
celu  zawarcia  umowy  i  dokonania  oceny  przejmowanego  przez  nas  ryzyka
gospodarczego.

 Przetwarzanie danych w ramach stosunku umownego
. Jeśli  umowa  zostanie  zawarta,  będziemy  przetwarzać  Państwa  dane  w  celu

realizacji  stosunku  umownego.  Przetwarzane  w  związku  z  tym  dane  osobowe
obejmują  dane  podstawowe  (np.  nazwę  i  adres  firmy),  dane  głównej  osoby
upoważnionej  do  kontaktu  oraz  wszystkie  dane  niezbędne  do  celów
rozliczeniowych  (np.  VAT  UE,  dane  bankowe)  w  ramach  stosunku  umownego.
Należą  do  nich  również  procesy  przetwarzania  odbywające  się  w  związku z
wysyłką mediów akceptacji.

. Zawarcie  lub  wykonanie  umowy  nie  jest  możliwe  bez  przetwarzania  Państwa
danych osobowych.

 Korzystanie z danych w razie zwłoki w płatności
. W  razie  zwłoki  w  płatności  możemy  przenosić  roszczenia  na  osoby  trzecie. W

związku  z  tym  wszystkie  niezbędne  dane  w  wymaganym  zakresie  zostaną
przekazane  danej  stronie  trzeciej  (np.  firmie  windykacyjnej)  w  celu  realizacji
procedury windykacji.

.

3b. Zamawianie produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
. Przy zamawianiu i korzystaniu z produktów/usług z następujących kategorii oprócz

powyższych  danych  może  być  konieczne  przetwarzanie  dodatkowych  danych
osobowych. Te kategorie obejmują przede wszystkim:

 Media akceptacji (karty serwisowe, urządzenia do pobierania opłat
drogowych)

. Dane  dotyczące  pojazdu  (np.  właściciel  pojazdu  lub  leasingodawca,  numer
rejestracyjny),  dane  kierowcy  (inny  adres  wysyłki  lub  imię  i  nazwisko  podczas
drukowania karty serwisowej).

 Usługi cyfrowe (panel użytkownika UTA, wystawianie efaktur,
elektroniczna wymiana danych, aplikacja wyszukiwania stacji UTA)

.

Elektroniczne  dane  kontaktowe  (adres  email)  służące  do  przekazywania
informacji  o  nowym  dokumencie  rozliczeniowym  lub  szczegółach  rozliczenia w
ramach zakładania nowego panelu użytkownika UTA czy w przypadku korzystania
z  funkcji  informacji  zwrotnej  aplikacji UTA Station Finder. Ponadto w  ramach  tej
aplikacji przetwarzamy dane dotyczące Państwa położenia geograficznego w celu
wyświetlania najbliższego punktu akceptacji.

 Procedura rejestracji (w celu poboru opłat drogowych)
. Dane  podstawowe  klienta  w  celu  weryfikacji  (np.  dane  podstawowe  firmy),

przetwarzanie  wszystkich  danych  wymaganych  przez  operatora  systemu
akceptującego karty UTA (w zależności od systemu).

. W  ramach  procedury  rejestracji  w  celu  korzystania  z  wybranych  systemów
akceptujących  karty  UTA  oraz  podczas  wydawania  kart  serwisowych  stron
trzecich przez UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG przetwarzamy bez wyjątku
dane  osobowe  wymagane  przez  partnera  akceptującego  /  operatora  systemu.
Aby  potwierdzić  dane  przekazane  nam  w  celu  rejestracji,  może  zaistnieć
konieczność  ich  udokumentowania  wobec  partnera  akceptującego  karty  UTA /
operatorów systemu za pomocą odpowiednich dokumentów (np. karty pojazdu).

. Aby  udzielić  Państwu  pełnego  wsparcia  w  przypadku  ewentualnych  pytań  lub
egzekwowania prowadzonegoj przez operatora systemu poboru opłat drogowych
akceptującego karty UTA lub przez krajowe organy wykonawcze, zatrzymujemy w
systemie wewnętrznym wszelkie  dane  przekazane  nam przez Państwa  podczas
rejestracji.

 Zarządzanie środkami na karcie
. Wypłacając środki (np. na kartę Mercedes ServiceCard), przekazujemy wszystkie

istotne  informacje  o  wykorzystaniu  udzielonej  noty  uznaniowej  wraz z
przedsiębiorstwem  udzielającym  noty  (np.  Daimler  AG).  Odbywa  się  to  w  celu
informowania Państwa o ofertach w okresie ważności noty uznaniowej.

. Przetwarzanie  danych  osobowych  w  ramach  powyższych  procedur  do  celów
zawarcia lub wykonania umowy opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

.

3c. Ze względu na prawnie uzasadniony interes UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

. Oprócz wykonywania umowy Państwa dane są przez nas przetwarzane również w
celu  ochrony  naszych  prawnie  uzasadnionych  interesów. Przetwarzanie  odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Czynności związane z przetwarzaniem:

 Ocena podlegającego przejęciu ryzyka gospodarczego (ustalanie
wypłacalności)

. W celu skutecznego zainicjowania  transakcji oraz kontroli  istniejących stosunków
z klientem – w szczególności w razie zwłoki w płatności – korzystamy ze wsparcia
biur  informacji  kredytowej.  Oceniają  one  na  bazie  dostępnych  informacji,  m.in.
również Państwa danych osobowych, ryzyko braku zapłaty. Wynik  jest przez nas
jeszcze  raz  osobiście  kontrolowany  i  oceniany  pod  kątem  ewentualnych
konsekwencji  dla  stosunków  handlowych  przez  pracownika  UNION  TANK
Eckstein GmbH & Co. KG.

. Nie przeprowadzamy w pełni zautomatyzowanego ratingu.

 Reklama własnych produktów i usług
. Jeśli  nie  wskażą  nam  Państwo  konkretnej  osoby  do  kontaktu  w  celach

reklamowych,  skorzystamy  z  podanych  przez  Państwa  danych  głównej  osoby
upoważnionej do kontaktu,  informując Państwa w ramach stosunku umownego o
produktach  i  usługach  UNION  TANK  Eckstein  GmbH  &  Co.  KG  oraz  naszych
powiązanych przedsiębiorstw.

. Mogą  Państwo  w  dowolnej  chwili  sprzeciwić  się  (ze  skutkiem  na  przyszłość)
przekazywaniua tych informacji.

. Pozostałe czynności przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu to:

 Czynności mające na celu kierowanie działalnością gospodarczą i
dalszy rozwój własnych produktów oraz usług

. Monitoring wewnętrzny do sterowania istniejącym stosunkiem handlowym.

 Prewencja
. W  celu  prewencyjnego  unikania  czynów  niedozwolonych  monitorujemy  sposób

korzystania z mediów akceptacji.
.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG jest spółką komandytową z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestracyjny Aschaffenburg HRA 835. Spółką odpowiadającą osobiście jest UNION TANK Eckstein
GmbH z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestracyjny Aschaffenburg HRB 129. Prezes: Carsten Bettermann
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Informacje o ochronie danych dla nowych klientów UTA

 Badanie i optymalizacja procedur w celu wykonywania analizy
zapotrzebowania oraz bezpośredniego kontaktu z klientem wraz z
wewnętrzną segmentacją klientów 

.

3d. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
. Jeśli  udzielili  nam  Państwo  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do

konkretnych celów  (zobacz szczegóły poniżej),  to  jest  ono zgodne z prawem na
podstawie Państwa zgody. Raz udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdej
chwili.  Dotyczy  to  również  cofnięcia  ewentualnych  zgód  udzielonych  nam  przed
wejściem w życie RODO, a więc przed 25.05.2018 r. Proszę wziąć pod uwagę, że
cofnięcie  zgody  nie  działa  wstecz  i  nie  obejmuje  czynności  przetwarzania
wykonanych przed wycofaniem zgody.

 Subskrypcja newslettera w celach marketingowych
. Newsletter jest Państwu wysyłany wyłącznie na podstawie osobnej zgody.

 (Osobiste) poręczenia
. W  przypadku  osobistego  poręczenia  przez  osoby  trzeci  (zabezpieczenie

zewnętrzne)  UNION  TANK  Eckstein  GmbH  &  Co.  KG  przetwarza  wszystkie
niezbędne  dane  osobowe,  jak  również  informacje  o  sytuacji  gospodarczej i
finansowej osoby trzeciej.

.

3e. W celu wypełnienia obowiązku prawnego w rozumieniu art. 6 ust.
1 lit. c RODO

. W ramach procesów z zakresu zarządzania finansami oraz wypełnienia prawnego
obowiązku archiwizacji.

.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych
. Wszystkie działy naszej spółki mają dostęp do tych Państwa danych, które są nam

niezbędne do wykonania obowiązków umownych i ustawowych.
. Ponadto dostęp do Państwa danych mogą mieć również usługodawcy i podmioty

świadczące  usługi  pomocnicze,  którzy  są  związani  umową  z  naszą  spółką.
Partnerzy  ci  są  zobowiązani  przez  nas  umownie  do  przestrzegania  przepisów z
zakresu ochrony danych osobowych w ramach przetwarzania zlecenia i pomagają
UNION  TANK  Eckstein  GmbH  &  Co.  KG  w  realizacji  stosunku  umownego z
Państwem.

. Korzystamy  m.in.  z  podmiotów  przetwarzających,  które  świadczą  następujące
usługi: Wsparcie  /  konserwacja  /  rozwój aplikacji  komputerowych  /  IT, usługi  call
center,  niszczenie  i  utylizacja  danych, wysyłka materiałów  reklamowych,  hosting
stron  internetowych,  tworzenie  stron  internetowych,  obsługa  korespondencji
masowej,  bezpieczeństwo  budynków,  weryfikacja  danych  adresowych,  kontrole
prawa  jazdy,  całodobowe  wsparcie  procesów,  autoryzacja  online,  usługi
świadczone w razie awarii.

. Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  nas  oraz  naszych  partnerów w
ramach specjalnych struktur. Każda strona przetwarza Państwa dane wyłącznie w
odpowiednim  celu  i  w  ramach  podziału  odpowiedzialności.  Ta  konstrukcja
umowna obowiązuje w zakresie:

 Partnerstwa dystrybucyjne / modele współpracy
. W modelach,  w  których  uczestniczący  partnerzy  współpracujący  znajdują  się z

Państwem w niezależnym stosunku umownym, w ramach współpracy może dojść
do wymiany danych. Przedmiotowe przetwarzanie Państwa danych, w tym dalsze
przetwarzanie  wcześniej  przesłanych  danych  przez  każdego  współpracującego
partnera, opiera się na zawartej z Państwem bezpośredniej umowie. 
Dalszy  obowiązek  przekazywania  informacji  o  przetwarzaniu  danych  przez
współpracującego partnera nie ma zastosowania, ponieważ możemy założyć, że
zostali już Państwo w pełni poinformowani o przetwarzaniu Państwa danych przez
współpracującego  partnera,  które  wynika  z  niezależnego  stosunku  umownego.
Nie  ma  możliwości  wydawania  poleceń  dla  poszczególnych  współpracujących
partnerów.

 czynności podejmowanych ze spółkami należącymi do grupy lub z
przedsiębiorstwami powiązanymi,

.

 usług rozliczeniowych
.

.

Usługodawcy zewnętrzni
. Wykonując nasze obowiązki umowne i ustawowe, korzystamy częściowo z usług

podmiotów zewnętrznych. Usługi te są przez nas wykorzystywane do: zasięgania
informacji  o  wypłacalności,  rejestracji  na  potrzeby  opłat  drogowych,  usług
logistycznych,  usług  z  zakresu  zwrotu  należności,  procedury  egzekucji
wierzytelności, rozliczania świadczeń w procedurze zwrotu kosztów.

. We wszystkich powyższych przypadkach zapewniamy, że osoby trzecie otrzymują
dostęp wyłącznie do  tych danych osobowych,  które są niezbędne do wykonania
poszczególnych zadań.

.

Pozostali odbiorcy
. Ponadto  możemy  przekazywać  Państwa  dane  osobowe  dalszym  odbiorcom,

takim  jak  organy  władzy  państwowej,  w  celu  wykonywania  ustawowych
obowiązków  informowania  (np.  organy  właściwe  w  sprawach  ubezpieczenia
społecznego, urzędy skarbowe lub organy ścigania).

. Ważne:  UNION  TANK  Eckstein  GmbH  &  Co.  KG  nigdy  nie  sprzedaje  Państwa
danych stronom trzecim.

.

5. Przekazywanie danych do kraju trzeciego
. Jeśli  będziemy  przekazywać  dane  osobowe  usługodawcom  spoza  Unii

Europejskiej  /  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (EOG),  odbędzie  się  to
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja Europejska potwierdzi odpowiedni stopień
ochrony  danych  osobowych  w  kraju  trzecim  lub  istnienie  innych  odpowiednich
środków zabezpieczenia.

.

6. Okres przechowywania danych
. Usuniemy Państwa dane osobowe,  jeśli nie będą  już potrzebne we wskazanych

powyżej  celach.  Może  się  przy  tym  zdarzyć,  że  dane  osobowe  będą
przechowywane  przez  okres,  w  którym  względem  naszego  przedsiębiorstwa
mogą być dochodzone roszczenia (ustawowy okres przedawnienia wynosi 3 lata).
Ponadto  zatrzymujemy  dane  osobowe,  jeśli  jesteśmy  do  tego  zobowiązani  na
mocy  ustawy. Obowiązki  te wynikają m.in.  z  niemieckiego  kodeksu  handlowego
(HGB) i niemieckiej ordynacji podatkowej (AO).

.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
. Pod wyżej podanym adresem mogą Państwo w każdej chwili uzyskać informacje

o danych zgromadzonych na Państwa  temat. Poza tym mają Państwo prawo do
sprostowania danych lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
sprzeciwu.

.

8. Prawo wniesienia skargi
. Mają Państwo prawo złożyć skargę u podanego wyżej inspektora ochrony danych

lub do organu ochrony danych. Właściwym dla nas organem ochrony danych jest:
. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Promenade 27 
91522 Ansbach

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG jest spółką komandytową z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestracyjny Aschaffenburg HRA 835. Spółką odpowiadającą osobiście jest UNION TANK Eckstein
GmbH z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestracyjny Aschaffenburg HRB 129. Prezes: Carsten Bettermann
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