Samtykkeerklæring
Vi vil gerne tilbyde dig individuelle oplysninger og rådgivning, som afspejler dine personlige interesser.
Vi skal derfor venligst anmode om dit samtykke til brug af dine personoplysninger. Vi beskytter dine
personoplysninger på behørig vis og behandler dem fortroligt.
Ja, jeg vil gerne modtage oplysninger og rådgivning om produkter og ydelser fra Daimler AG og Daimler
AG's tilknyttede virksomheder.
Jeg giver hermed mit samtykke til indsamling, behandling og brug af
1) mit navn og mine kontaktoplysninger samt andre personlige oplysninger afgivet af mig (f.eks.
adresse, e-mailadresse, telefonnummer, instant messenger ID, adresser på sociale netværk,
interesser),
2) oplysninger om mit køretøj (f.eks. køretøjskonfiguration, kilometerstand, data fra den digitale
servicehåndbog) og
3) oplysninger om købte produkter og anvendte ydelser (f.eks. leasingaftaler, bestilte Mercedes me
connect-tjenester, gemte køretøjskonfigurationer)

Oplysningerne bruges til at give mig skræddersyede tilbud, der afspejler mine interesser (f.eks. testkørsler,
arrangementer, særtilbud, servicetilbud ved forhandlerbesøg), enten skriftligt, personligt eller ad den af mig
valgte kanal. I den forbindelse kan der anvendes analytiske procedurer, herunder opbygning af profiler.
Behandlingen af dine personoplysninger til ovennævnte formål sker på grundlag af din legitime interesse og dit
samtykke. Det er frivilligt, om du vil afgive dit samtykke. Vi behandler kun dine personoplysninger med dit
samtykke til ovennævnte formål, indtil du måtte trække det tilbage eller gøre indsigelse mod behandlingen. Du
kan i så fald kontakte os på: Mercedes-Benz CPH A/S, Ådalsvej 56, 2970 Hørsholm, telefon: 70 159 159.
Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af de behandlingsaktiviteter, der er sket forud for
tilbagetrækningen, eller andre lovlige behandlingsaktiviteter. Du har til enhver tid ret til at få adgang til og
berigtige eller slette personoplysninger, til at få behandlingen af personoplysninger begrænset og til at
indsende en klage til os eller en tilsynsmyndighed (Datatilsynet, www.datatilsynet.dk). Du kan frit udnytte
retten til dataportabilitet.
Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovennævnte formål og under
alle omstændigheder i maks. fem år efter, at vi sidst har været i kontakt med dig, eller så længe, som det er
nødvendigt for at opfylde de gældende opbevaringskrav.

Du kan endvidere til enhver tid og uden beregning gøre indsigelse mod behandlingen af dine
personoplysninger med henblik på direkte markedsføring hhv. kun mod selve behandlingen, herunder
profilering i det omfang dette indgår i den direkte markedsføring.

