
Izjava o omejitvi odgovornosti
Naslednji dokument PDF se nanaša na območje
veljavnosti ustreznega izdelka Roadside Assi-
stance za vaše vozilo. Vaš izdelek Roadside Assi-
stance je na primer Mercedes-Benz Mobilo,
Mercedes-Benz MobiloVan ali smart road assi-
stance.
Ta dokument PDF je najnovejša različica. Zato je
treba upoštevati, da ta dokument PDF nikakor ne
nadomešča tiskanih navodil za uporabo, ki so
dobavljena skupaj z vozilom. Informacije o
izdelku Roadside Assistance za vaše vozilo in o
kontaktnih podatkih najdete v servisni knjižici, v
dodatnih navodilih, ki so odvisna od opreme, ali
pri pooblaščenem servisnem partnerju.
Upravljavec je: 
Odgovorna nacionalna prodajna organizacija (v
nadaljnjem besedilu »ponudnik«), v državi katere
pride do okvare (pregled in kontaktni podatki
vseh nacionalnih prodajnih organizacij Mercedes-
Benz so na voljo na splošni spletni strani
Mercedes-Benz) inMercedes-Benz AG, Mercedes-
straße 120, 70372 Stuttgart, Nemčija, e-pošta:
dialog.mb@mercedes-benz.com (v nadaljnjem
besedilu »MBAG«).
Kontaktna oseba za vaša vprašanja o varstvu 
podatkov kot pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov: 
Mercedes-Benz Group AG
Koncernski pooblaščenec za varstvo podatkov
HPC E600
70546 Stuttgart
Nemčija
E-pošta: data.protection@mercedes-benz.com
Mercedes-Benz AG in ponudnik oziroma ustrezna
nacionalna prodajna organizacija v državi, v kateri
pride do okvare, skupaj obdelujeta osebne
podatke kot upravljavec v zgoraj navedenem smi-
slu. V ta namen je v pogodbi o varstvu podatkov
opredeljena odgovornost za izpolnjevanje zahtev
glede varstva podatkov. Na zahtevo bo ponudnik
posameznikom, na katere se nanašajo osebni
podatki, zagotovil povzetek bistvenih določb te
pogodbe v obsegu, ki ga zahteva zakonodaja.
Zahteve o obdelavi osebnih podatkov in pravicah
zadevnih oseb je treba najprej nasloviti na kon-
taktne osebe, navedene v tem obvestilu o varstvu
podatkov (servisni center za posamezne države v
imenu ponudnika; gl. 6.). To ne vpliva na pravico,
da ustrezne poizvedbe naslovite na Mercedes-
Benz AG ali zadevno nacionalno prodajno organi-

zacijo, vključno s prodajno organizacijo v državi, v
kateri je prišlo do okvare.
Če ste na trgu zunaj Evropskega gospodarskega
prostora (EGP), lahko za vas in podjetja
Mercedes-Benz, ki sodelujejo pri obdelavi, veljajo
lokalni zakoni in predpisi za varstvo osebnih
podatkov. Ti napotki za varstvo podatkov služijo
tudi za izpolnjevanje morebitnih obveznosti obve-
ščanja v skladu z zadevno lokalno zakonodajo, pri
čemer je treba vsa sklicevanja na Splošno uredbo
EU o varstvu podatkov (GDPR) razumeti tudi kot
sklicevanja na ustrezne lokalne pravne določbe,
pod pogojem, da tam obstajajo ustrezni predpisi.
Ponudnik ali ustrezna nacionalna prodajna orga-
nizacija v državi, v kateri je prišlo do okvare,
lahko dodatne informacije o obdelavi osebnih
podatkov v okviru Roadside Assistance in pomoči
Service24h Mercedes-Benz zagotovi tudi v obve-
stilih o varstvu podatkov na svojih spletnih stra-
neh, na katere se v zvezi s tem sklicuje.

1. Kategorije podatkov in pravila njihovega
brisanja
V povezavi z izdelkom Roadside Assistance in
pomočjo Service24h Mercedes-Benz se zbirajo in
obdelujejo naslednje kategorije podatkov.
1.1 Podatki o strankah in kontaktni podatki

Vrste podatkov, med drugim:
R kontaktni podatki (ime in priimek, naslov,

telefonska številka, elektronski naslov)
R jezik (za pomoč)

1.2 Podatki o vozilu in primeru

Vrste podatkov, med drugim:
R številka VIN, št. prevoženih kilometrov, prva

registracija
R podatki o stanju vzdrževanja
R stanje vozila v primeru okvare
R podatki o položaju

1.3 Podatki za izstavitev računa

Vrste podatkov:
R kombinacija posameznih podatkov iz katego-

rije podatkov 1.2 (vključno s stanjem vozila,
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identifikacijsko številko vozila (VIN), št. prevo-
ženih kilometrov, lokacijo okvare).

Pravila brisanja za kategorije podatkov 1.1–1.3
R Shranjevanje za namen izvajanja pogodbe,

dokler je to potrebno za opravljanje dogovo-
rjenih storitev med trajanjem pogodbe.
R Shranjevanje za namen izpolnjevanja zakon-

skih obveznosti hrambe, ki lahko traja od pet
do deset let ali več, odvisno od zakonskih
zahtev na trgu, kjer je bila storitev opravljena.
R Shranjevanje za namen izpolnjevanja zakoni-

tih interesov (vključno z obdelavo garancij-
skih zahtevkov, odgovornostjo za izdelke in
obrambo izdelkov, odvisno od veljavnega
pravnega okvira na zadevnem trgu med 10 in
30 let).
R Takoj ko namen shranjevanja ne velja več,

bodo zadevni osebni podatki izbrisani.
Dodatne informacije o obdobjih shranjevanja,
ki veljajo na posameznem trgu, lahko najdete
v informacijah o varstvu podatkov, ki so na
voljo na spletnih straneh zadevnih nacionalnih
prodajnih organizacij.
R Če obdelava temelji na zakonitih interesih,

servisni centri za posamezne države (servisna
številka ali centrala za klice v sili) v imenu
ponudnika zagotovijo informacije o obdobju
shranjevanja, ki velja za vaš trg. Kontaktne
podatke najdete v servisni knjižici, v dodatnih
navodilih, ki so odvisna od opreme, ali pri
pooblaščenem servisnem partnerju. Nekateri
ponudniki oz. nacionalne prodajne organiza-
cije v državi, v kateri pride do okvare, objav-
ljajo dodatne podrobnosti na spletni strani
zadevne nacionalne prodajne organizacije kot
del svojih informacij o varstvu podatkov.
Naslove zadevnih spletnih mest in kontaktne
podatke najdete v servisni knjižici, v dodatnih
navodilih, ki so odvisna od opreme, ali pri
pooblaščenem servisnem partnerju.

2. Pravna podlaga in nameni obdelave oseb-
nih podatkov
Osebni podatki se v okviru izdelka Roadside Assi-
stance in pomoči Service24h obdelujejo na
naslednji način:
2.1 Za izvajanje pogodbe (pravna podlaga

člen 6 (1) točka b) GDPR) s strani ponudnika
ali odgovorne nacionalne prodajne organiza-
cije in servisnih partnerjev v državi, v kateri
pride do okvare, zlasti za namen organizacije
pomoči na cesti Roadside Assistance (pre-

verjanje upravičenosti in izvajanje pomoči na
cesti, vključno s povezanimi postopki).

2.2 Za zaščito zakonitih interesov (pravna pod-
laga člen 6 (1) točka f) GDPR), skupaj z
Mercedes-Benz AG, med drugim za namen
ali zaščito zakonitih interesov pri zagotavlja-
nju čezmejnih storitev pomoči na cesti ter
usklajevanje in obdelavo s ponudniki stori-
tev, pooblaščenimi za Evropo (centralizirano
zagotavljanje storitev z enotnimi standardi
storitev, učinkovitostjo in optimizacijo stro-
škov), centralno administracijo in zaračuna-
vanje storitev znotraj skupine podjetij in
ponudnikom storitev ter nadzor trga (interni
administrativni nameni) ter nadzor trga, ana-
lize poslovanja in dobičkonosnosti ter obli-
kovanje storitev na podlagi potreb in izbolj-
šanje uporabniške izkušnje s pomočjo psev-
donimizirane poslovne analitike in poročanja
V okviru zahtevanega namena zbiranja
podatkov upoštevamo zlasti vrsto osebnih
podatkov, namen obdelave, okoliščine obde-
lave in vaše zanimanje za zaupnost vaših
osebnih podatkov.

2.3 Za izpolnjevanje pravne obveznosti (pravna
podlaga člen 6 (1) točka c) GDPR), v okviru
izstavljanja računov in s tem povezanih
zakonsko predpisanih rokov za hrambo
podatkov. Zbrani osebni podatki so potrebni
za izpolnjevanje organizacije pomoči na
cesti Roadside Assistance in s tem poveza-
nih zakonskih obveznosti. Če podatki niso
posredovani, storitve morda ne bodo zago-
tovljene ali pa ne bodo zagotovljene v celoti.

3. Prejemniki podatkov
Ponudnik v potrebnem obsegu posreduje
podatke o stranki, kontaktu, primeru in vozilu
naslednjim tretjim osebam ali pa imajo naslednje
tretje osebe dostop do ustreznih podatkov v
povezavi z Roadside Assistance in pomočjo
Service24h:
R pogodbeni partner Mercedes-Benz/smart

(servisni partner za podporo v primeru
okvare)
R Mercedes-Benz Versicherung AG (interno pre-

vzemanje stroškov kot zavarovalnica znotraj
skupine podjetij)

Za izvajanje storitve so uporabljeni drugi ponud-
niki storitev, ki obdelujejo osebne podatke v
zahtevanem obsegu in običajno delujejo kot
obdelovalci (trenutno med drugim Mercedes-
Benz Customer Assistance Center kot obdelova-
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lec za ponudnika/trge in Mercedes-Benz AG kot
ponudnik storitev v okviru obdelave podatkov,
ponudnik storitev za notranji nadzor, ponudnik
storitev za opravljanje storitev pomoči na cesti
Roadside Assistance, ki ga je naročil Mercedes-
Benz AG).

4. Prenos podatkov tretjim državam
Kot del storitve Roadside Assistance Mobilo se
lahko osebni podatki pošljejo prejemnikom v
državah zunaj Evropske unije (EU) in EGP (Evrop-
skega gospodarskega prostora), za katere ni
sklepa o ustreznosti s strani Komisije EU v skladu
s čl. 45 GDPR. Prenos običajno poteka na podlagi
člena 49 (1) točka b) GDPR za izvajanje pogodbe
(odvisno od položaja vozila, lahko tudi v državi
izven EGP). Poleg tega se lahko v posameznih pri-
merih podatki posredujejo ponudnikom storitev v
tretjih državah. Posredovanje v države zunaj EGP,
za katere Komisija EU ni sprejela odločitve o
ustreznosti v skladu s členom 45 GDPR, poteka
na podlagi tako imenovanih zavezujočih pravil
podjetja (prim. člen 47 GDPR) ali standardnih
pogodbenih klavzul EU Komisije EU, do katerih
lahko dostopate na https://ec.europa.eu/
info/law/law-topic/data-+protection/
international-dimension-data-protection/
standard-contractual-clauses-scc/standard-
contractual-clauses-+international-transfers_de.
Dodatne informacije o tem so na voljo na zahtevo
pri spodaj navedeni kontaktni točki (prim. 6.).

5. Informacijska varnost
Pri družbi Daimler uporabljamo tehnične in orga-
nizacijske varnostne ukrepe, s katerimi podatke,
ki ste nam jih zaupali, zaščitimo pred manipulaci-
jami, izgubo, uničenjem in dostopom neupraviče-
nih oseb. Svoje varnostne ukrepe neprestano
izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

6. Vaše pravice
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, imate pravico do dostopa (člen 15
GDPR), popravka (člen 16 GDPR), izbrisa (člen
17 GDPR), omejitve obdelave (člen 18 GDPR) ter
prenosljivosti podatkov (člen 20 GDPR). Ustrezne
zahtevke naslovite na Mercedes-Benz Customer
Assistance Center N.V., Gelissendomein 5,
6229GK Maastricht, Nizozemska prek data.pro-
tection@mercedes-benz.com ali na servisni cen-
ter za določeno državo, ki deluje v imenu ponud-
nika. Kontaktne podatke centra za pomoč
strankam Mercedes-Benz in/ali servisnega
centra za določeno državo najdete v servisni
knjižici, v dodatnih navodilih, ki so odvisna
od opreme, ali pri pooblaščenem servisnem

partnerju. Vaša pravica do uveljavljanja vaših
pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, proti družbi Mercedes-Benz AG in
drugim vpletenim podjetjem ostaja nespreme-
njena.
Če ste privolili, da obdelujemo vaše osebne
podatke, imate pravico, da privolitev kadar koli
prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obde-
lave vaših osebnih podatkov do preklica. Prav
tako ostane nespremenjena nadaljnja obdelava
teh podatkov na drugi pravni podlagi, na primer
za izpolnitev zakonskih obveznosti. Če menite, da
so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršene
zakonske določbe, imate pravico do pritožbe pri
nadzornem organu za varstvo podatkov (člen 77
GDPR).
Pravica do ugovora
Na podlagi razlogov, povezanih s svojim 
posebnim položajem, imate pravico, da kadar 
koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v 
zvezi s seboj, ki temelji na členu 6 odst. 1 e) 
GDPR (obdelava podatkov v javnem interesu) 
ali na členu 6 odst. 1 f) GDPR (obdelava 
podatkov na podlagi ravnotežja interesov). 
Če podate ugovor, bomo vaše osebne 
podatke obdelovali le, če lahko to upravičimo 
z nujnimi legitimnimi razlogi, ki prevladajo 
nad vašimi interesi, pravicami in svobošči-
nami, ali če je obdelava potrebna za uveljav-
ljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtev-
kov. Če vaše osebne podatke obdelujemo z 
namenom, da lahko upravljamo neposredno 
trženje za zaščito legitimnih interesov na pod-
lagi tehtanja interesov, imate tudi pravico, 
da temu kadar koli ugovarjate, ne da bi 
navedli razloge za to. 
Ti napotki za varstvo podatkov se lahko občasno
spremenijo in/ali razlikujejo glede na državo.
Informacije, ki so na voljo na spletnih straneh
zadevnih nacionalnih prodajnih organizacij, lahko
vsebujejo dodatne informacije o varstvu podat-
kov. Za vse nove funkcije in informacije za posa-
mezne države si oglejte informacije o varstvu
podatkov, ki so na voljo na spletnih mestih zadev-
nih nacionalnih prodajnih organizacij.
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