
 

 

VOD Guide - Bilag 1A – Samtykke vedr. udlevering af videooptagelser fra Uno-X Truck anlæg 

Dette samtykke erstatter eventuelle samtykker, som du tidligere har afgivet om samme emne. 

I forbindelse med din ansættelse eller anden tilknytning til: 

____________________________________________________________ [virksomhedens navn og adresse] 

har du modtaget et betalingskort, som kan anvendes til betaling af brændstof på dieselanlæg drevet af 

Uno-X Mobility Danmark A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg (herefter ”Uno-X”). Kortet må alene anvendes 

til brug for indkøb af brændstof til virksomhedens lastbiler. 

Virksomheden har indgået en aftale med Uno-X om, at Uno-X ved konkret mistanke om misbrug af 

betalingskortet, bl.a. på baggrund af en stikprøve gennemgang af de videooptagelser, som er udtaget af 

Uno-X’s IT-AI robot, kan udlevere videooptagelser fra de tankninger (eller forsøg derpå), som giver 

anledning til mistanken. Videregivelsen af videooptagelserne forudsætter dog samtykke fra brugeren af 

betalingskortet. 

Det er frivilligt at give samtykket, og du har til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Da det er 

nødvendigt for at forhindre og opklare eventuel misbrug af betalingskortet, er samtykket en nødvendig og 

integreret del af dine ansættelsesvilkår. Hvis du ikke vil give samtykket eller trækker det tilbage, kan det få 

den konsekvens, at vi ikke kan betro dig betalingskortet og dermed, at du ikke kan varetage 

ansættelsesforholdet.  

Trækker du samtykket tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af indsamling, behandling og videregivelse 

forud for tilbagekaldelsen af samtykket.  

Samtykket gælder så længe, du har et Uno-X betalingskort og 30 dage derefter. 

Du kan trække samtykket tilbage ved at kontakte din nærmeste leder herom. 

 

Dit samtykke 

Inden du afgiver samtykket, beder vi dig læse, den orientering om beskyttelse af personoplysninger, som 

følger på siden efter denne samtykketekst. 

Kryds af her, hvis du ønsker at give samtykke: 

[   ] Ja, ved min afkrydsning, giver jeg samtykke til, at ved min brug, herunder fortsatte brug, af 

virksomhedens betalingskort må Uno-X Mobility Danmark A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg til 

_____________________________________________________________ [virksomhedens fulde navn], 

[adresse ] videregive nødvendige og relevante foto/videooptagelser fra Uno-X’s dieselanlæg i tilfælde af 

konkret mistanke om kortmisbrug med henblik på at forebygge, bekæmpe og opklare eventuelt 

kortmisbrug, herunder tyveri, kopiering og underslæb. Uno-X videregiver i så fald som dataansvarlig 

disse oplysninger til virksomheden. 

Konkret mistanke kan f.eks. foreligge, hvis der sker for mange transaktioner på kortet i forhold til det 

forudsatte, eller hvis Uno-X’s IT-AI robot vurderer, at videooptagelserne viser tegn på uregelmæssigheder, 

og Uno-X’s stikprøve gennemgang heraf viser det samme, eller hvor virksomheden har konkret mistanke på 

grundlag af informationer eller observationer hos virksomheden selv. 



 

 

Optagelserne behandles fortroligt og kun af de personer, der har et arbejdsbetinget behov for at se og 

gennemgå dem.  

Hvis den konkrete mistanke afkræftes, sletter virksomheden optagelserne, når formålet med behandlingen 

ophører. Hvis den konkrete mistanke bestyrkes, vil optagelserne blive gemt og indgå i en eventuel sag. 

Du vil få besked fra virksomheden, hvis oplysninger om dig bliver videregivet fra Uno-X til virksomheden, 

men det er muligt, at du først får besked om det i forbindelse med afklaring af, om der har været et 

misbrug eller efter at det er afklaret, om der har været et misbrug. 

Navn på medarbejder: __________________[ Navn ] 

Dato: ______________[ Dato ] 

Underskrift:  

_______________________________ 

 

  



 

 

VOD Guide - Bilag 1B Oplysning om beskyttelse af personoplysninger ved brug af Uno-X Truck kort 

________________________[Virksomhedens navn] (”Virksomheden”) er dataansvarlig for de oplysninger, 

vi modtager fra YX Danmark A/S (”Uno-X"), hvis/når der opstår mistanke om misbrug af Uno-X Truck kort.  

Denne oplysningstekst angår behandling af personoplysninger, både hos Virksomheden og hos Uno-X i 

forbindelse med overvågning af brug af Uno-X Truck-kortet. De to virksomheder er ikke fælles om ansvaret, 

men har hvert deres ansvar for personoplysningerne. 

For Uno-X’s øvrige behandling af personoplysninger i forbindelse med Uno-X Truck kort, henviser vi til 

privatlivspolitikken for Uno-X Danmark: https://erhverv.unoxmobility.dk/privatlivspolitik 

 

Personoplysninger 

Både Uno-X og Virksomheden behandler personoplysninger om dig i forbindelse med overvågning af brug 

af Uno-X Truck-kortet, f.eks.  

i) brug af betalingskortet, herunder hvilke anlæg kortet er anvendt på 

ii) videoovervågningsbilleder, hvor du indgår  

iii) overvågning af brug af betalingskortet, herunder f.eks. 

a. overstigning af købsmax, hvor tankningen overstiger kapaciteten på lastbilens tank, 

b. overstigning af antal transaktioner, hvor der forsøges tanket på kortet, selvom bilen er 

tanket samme dag  

c. hvis tankningskvantum f.eks. er under et nærmere bestemt antal liter. 

d. hvis tankningens varighed overstiger et nærmere bestemt antal liter i minuttet 

e. hvis lastbilens brændstof forbrug overstiger det historiske forbrug med mere end en 

nærmere bestemt procentsats 

iv) Evt. mistanke eller bekræftet overtrædelse af instruks, ansættelsesvilkår, overenskomst eller 

lovgivning og sanktioner i den forbindelse, f.eks. opsigelse eller politianmeldelse 

Formål og lovgivning 

Både Virksomheden og Uno-X behandler personoplysningerne i tilfælde af konkret mistanke om 

kortmisbrug med henblik på at forebygge, bekæmpe og opklare eventuelt kortmisbrug, herunder tyveri, 

kopiering og underslæb og i bekræftet fald, for at sanktionere et sådant misbrug. 

Denne lovgivning anvendes til indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger: 

• TV-overvågningsloven § 4c, stk. 1 og stk. 5  

• EU’s databeskyttelsesforordning/GDPR (2018/679) artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke, artikel 6, 

stk .1, litra f om legitime interesser i at foretage videoovervågning for at bekæmpe kortmisbrug, og 

artikel 9, stk. 2, litra f om retskrav 

• Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3, jf. stk. 5 og § 8, og stk. 4, jf. stk. 5, om samtykke og legitime 

interesser, der klart overstiger den registreredes interesser. 

Kilder 

Uno-X videregiver videoovervågningsbilleder til Virksomheden, herunder oplysninger om tidspunkt for 

optagelse, og oplysninger om tankninger som oplistet ovenfor.  

https://erhverv.unoxmobility.dk/privatlivspolitik


 

 

Modtagere 

Optagelserne bliver opbevaret af eksterne tredjeparter, f.eks. hosting-leverandører, både hos 

Virksomheden og hos Uno-X. 

Uno-X og Virksomheden udveksler videooptagelser f.eks. for at fastslå identiteten af øvrige personer på en 

videooptagelse. 

Ved mistanke om misbrug af kortet kan optagelser blive videregivet til juridiske rådgivere og politiet. 

Opbevaringsperiode 

Hos Uno-X opbevares videooptagelser i maksimalt 30 dage.  

Hos Virksomheden opbevares videooptagelser så længe det er nødvendigt for at fastslå, om der er sket 

misbrug af betalingskortet. Hvis der ikke er det, slettes optagelsen, når det er fastslået. Hvis der er sket 

misbrug, gemmer vi oplysningerne så længe det er nødvendigt for at følge op og dokumentere f.eks. med 

ansættelsesretlige sanktioner, politianmeldelse og/eller retssager. 

Dine rettigheder  

Du har nogle rettigheder som beskrevet i databeskyttelseslovgivningen (vi har taget de relevante med her):  

- Retten til at trække samtykket tilbage som beskrevet i samtykket 
- Retten til indsigt i personoplysninger 
- Retten til at få ændret ukorrekte eller misvisende personoplysninger 
- Retten til at få slettet personoplysninger 
- Retten til at få begrænset personoplysningerne 
- Ret til at klage til Datatilsynet. 
 

Ret til at gøre indsigelse 

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af 

personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser eller offentlige interesser. Den dataansvarlige 

må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre denne påviser vægtige legitime 

grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller 

behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

Kontakt  

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil gøre brug af dine rettigheder. 

Kontakt Virksomheden 
____________________[Virksomhedens navn]  
____________________[Adresse]  
____________________Telefon: [nr.] 
____________________E-mail: [@] 

Kontakt Uno-X 
Uno-X Mobility Danmark A/S 
Buddingevej 195 
2860 Søborg 
Telefon: 70 10 12 34 
E-mail erhverv@uno-x.dk 

 

 

  

mailto:erhverv@uno-x.dk


 

 

VOD Guide - Bilag 2 - Instruks 

Ved enhver tankning skal der, hvis tankanlæggets terminal beder om det, indtastes følgende: Pinkode, km-

stand, vogn.nr. I nogle køretøjer ligger et vognkort, som skal benyttes ved tankninger – dette kort kan kun 

benyttes sammen med det udleverede chaufførkort. 

Manglende efterlevelse af, at kortet alene må anvendes til brug for indkøb af brændstof til virksomhedens 

lastbiler eller manglende efterlevelse af korrekt indtastning af ovennævnte data kan medføre 

ansættelsesretlige konsekvenser lige fra advarsel til at ansættelsesforholdet ophæves. Det er derfor vigtigt 

at følge disse regler. 

 

Bekræftelse af modtagelse af instruks 

Dato: ____________ 

Underskrift:  

_______________________________ 

 

 


