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A. Kort om GS1Trade Sync
1. Gennem GS1 Denmark tilbydes medlemskab af GS1Trade Sync til alle
virksomheder, der måtte have interesse i at anvende en
datasynkroniseringsservice, og som er villige til at efterleve de betingelser, der
er knyttet til medlemskab af GS1Trade Sync.
2.

GS1 Denmarks ServiceCenter forestår administrationen og den daglige
ServiceCenter-funktion i forbindelse med rådgivning, uddannelse, implementering
og anvendelse af GS1Trade Sync.

3.

Databasen er certificeret som GDSN compliant data pool (Global Data
Synchronization Network).

4.

Med mindre dataleverandøren har valgt at registrere sine produktdata som
”Privat”, vil alle modtagere have adgang til at se produktinformationerne.

5.

Brugere er virksomheder med rettighed til at indmelde produktinformationer i
GS1Trade Sync og til automatisk at modtage eller hente/abonnere på
produktinformationer fra GS1Trade Sync.
•

Dog er der begrænsede muligheder, såfremt man har et ASPmedlemskab

6.

Producenter/leverandører skal indmelde produktinformationer (GTIN, klassifikation,
vægt, dimensioner, afgiftssats osv.) i et foruddefineret, standardiseret og
elektronisk format til databasen.

7.

Efterfølgende kan kun samme producenter/leverandører registrere tilføjelser,
ændringer og sletninger, som vil blive gemt i databasen.

8.

GS1Trade Sync-dokumentationen er grundlaget for, hvorledes udveksling af
stamdata via databasen foregår. Dokumentationen er tilgængelig på www.gs1.dk

B. Tilmelding og forudsætninger
1. Tilmelding til GS1Trade Sync er åben for deltagere i forsyningskæden i Danmark,
eller som indgangspunkt til GDSN-netværket. Brugsret er betinget af:
• at virksomheden har fået tildelt et GLN (Global Location Number) af en GS1organisation – og identificeres ved hjælp af dette GLN i GS1Trade Sync.
• at ”GS1Trade Sync Brugeraftale” er udfyldt, underskrevet og fremsendt til
GS1 Denmark samt at tilmelding og abonnement er indbetalt jfr. den til
enhver tid gældende prisskala.
• at betingelserne i disse ”Generelle Brugerbetingelser” og ”Generelle
betingelser for medlemskab af GS1 Denmark” efterleves.
•
at “GDSN terms of participation agreement for non U.S trading partnes”, som
er en del af “Global registry access and license agreement” accepters. Denne
kan findes på www.gs1.dk .
2.

Forudsætningen for indmeldelse af produktdata i databasen er, at hvert produkt er
identificeret ved hjælp af en række produktoplysninger, der er specificeret i
dokumentationen (attributliste findes på www.gs1.dk).
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C. Brugernes ansvar og rettigheder
1.

GS1Trade Sync-brugere afholder egne omkostninger til etablering og drift af
kommunikation med databasen.

2.

Hvis ansatte forlader virksomheden, skal denne på tilstrækkelig vis sikre, at disse
personer ikke misbruger GS1Trade Sync brugeridentifikation, som de måtte have
kendskab til. Virksomheden skal kompensere GS1 Denmark for enhver skade, som
skyldes uautoriseret brug af brugeridentifikation.

3.

Brugerne forpligter sig til at anvende GS1Trade Sync i overensstemmelse med de
retningslinjer, som er angivet i GS1Trade Sync-dokumentationen, herunder at
implementere nye releases og/eller versioner af GS1Trade Sync-systemet inden for
en periode af maximalt 4 uger efter frigivelse.

4.

GS1Trade Sync-brugere har retten til at anvende systemet i en periode og under
vilkår, som angivet i dokumentet ”GS1Trade Sync Brugeraftale”, herunder betaling
af tilslutningspris og abonnement. Rettigheder kan ikke overdrages.

5.

GS1Trade Sync-brugere har ret til vejledning hos GS1 Denmarks ServiceCenter.

6.

GS1Trade Sync-brugere må udelukkende anvende data fra databasen til egne
forretningsmæssige formål og må ikke – uden udtrykkeligt samtykke fra GS1
Denmark – lade tredjepart få adgang til databasen eller til data, der er hentet fra
databasen.
Videreformidling af data fra databasen er tilladt, hvis brugeren har min. 50%
ejerandel af den virksomhed, hvortil videreformidling foregår. Cirkulation af data er
ligeledes tilladt inden for en gruppe af virksomheder under forudsætning af, at
disse virksomheder opererer under samme juridiske entitet og i øvrigt primært
beskæftiger sig med handel.

7.

GS1Trade Sync brugere må ikke ændre data fra andre brugere. GS1Trade Sync
brugere må dog efter bemyndigelse fra en dataejer berige produktdata.

8.

GS1Trade Sync-brugere må ikke videresælge produktstamdata, som virksomheden
har modtaget fra datapoolen, ligesom virksomheden heller ikke må etablere
konkurrerende datapool-systemer på basis af data fra GS1Trade Sync-systemet.

9.

Som GS1Trade Sync-bruger er virksomheden indforstået med, at GS1Trade Sync
har lov til at offentliggøre det navn, under hvilket virksomheden er registreret i
GS1Trade Sync – jfr. ”GS1Trade Sync Brugeraftale” – enten direkte til andre
brugere eller til markedsføringsformål.

10. Som GS1Trade Sync-bruger er virksomheden indforstået med, at GS1 Denmark
har tilladelse til at videregive navn og kontaktinformationer på den eller de
person(er), som virksomheden har opgivet som kontaktpersoner til andre brugere
af GS1Trade Sync-systemet.
11. Virksomheden er forpligtet til umiddelbart at underrette GS1 Denmark om enhver
ændring i de data om virksomheden, som er registreret hos GS1 Denmark på basis
af ”GS1Trade Sync Brugeraftale”.
12. Som GS1Trade Sync-bruger er virksomheden forpligtet til at handle i
overensstemmelse med dansk lovgivning for informationsudveksling, herunder
specielt overholdelse af gældende regler for udveksling af personrelaterede
oplysninger.
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13. En GS1Trade Sync-bruger kan ikke overdrage sine kontraktuelle forpligtelser,
hverken helt eller delvist uden skriftligt samtykke fra GS1 Denmark. Såfremt en
sådan overdragelse finder sted, skal den ”nyforpligtede” virksomhed acceptere
samtlige af de forpligtelser, der påhviler overdrageren.
14. En GS1Trade Sync-bruger skal kompensere GS1 Denmark for enhver ulempe, gene
og/eller økonomisk tab foranlediget af brugerens uretmæssige brug af GS1Trade
Sync-systemet eller data fra GS1Trade Sync.
D. GS1Trade Sync – rettigheder og forpligtelser
1. GS1Trade Sync tager løbende passende skridt til forebyggelse af, at uautoriseret
tredjepart får adgang til databasen og de informationer, der ligger i den.
2.

For at vedligeholde kvaliteten af dataoverførslen forbeholder GS1Trade Sync sig ret
til at foretage modifikationer af systemet og dets drift. Tilretninger af struktur,
indhold og brugerflader kan gennemføres, så længe disse ændringer ikke i
væsentlig grad er i modstrid med indholdet i den aftale, der er indgået med
GS1Trade Sync-brugerne.

3.

Hvis modifikationer/tilretninger, som anført ovenfor i punkt 2 vil medføre
ændringer til vilkår, som fremgår af ”GS1Trade Sync Brugeraftale” og/eller i disse
”GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser”, skal brugerne adviseres med mindst
3 måneders varsel før ikrafttrædelse. Eventuelle indsigelser skal fremføres inden
for en 30 dages periode efter advisering.

E. GS1Trade Sync – ansvar
1. GS1Trade Sync forestår den professionelle modtagelse, håndtering og
videreforsendelse af data, men er ikke ansvarlig for den indholdsmæssige
nøjagtighed af de udvekslede data.
2.

GS1Trade Sync er ikke ansvarlig for konsekvenser, som følger af syntaksfejl,
fejlagtig adressering, fravigelser af regelsæt eller afvisninger på grund af fejl i
dataindhold- og/eller format – med mindre ansatte hos GS1Trade Sync med
forsæt har handlet uansvarligt eller udvist grov forsømmelse.

3.

GS1Trade Sync er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en GS1Trade Sync-bruger
som følge af mistet eller misbrugt brugeridentifikation, ej heller omfattes skader,
som er forvoldt af data, der oprindelig stammer fra tredjepart.

4.

GS1Trade Sync er ikke ansvarlig for ajourføring af korrekthed og aktualitet af de
data, som tredjepart (fx et markedsanalysebureau) måtte have hentet fra
databasen og downloadet til egen database.

5.

GS1Trade Sync er ikke ansvarlig for den fortsatte eksistens, egnethed, ydeevne
eller fejlfrihed af de transmissionslinjer, som brugerne anvender til
kommunikation med datapoolen og tilsvarende heller ikke ansvarlig for brugernes
interne hard- og software til datakommunikation.

6.

Ved begivenheder, der ikke er angivet i disse ”GS1Trade Sync Generelle
Brugerbetingelser”, er skadeserstatning fra GS1 Denmark udelukket. Dette gælder
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dog ikke ved fysisk personskade eller skader, der kan henføres til lovgivningen om
produktansvar.
7.

Erstatningskrav over for GS1 Denmark skal gøres gældende senest 12 måneder
efter, at hændelsen er indtruffet.

F. Medbestemmelse og ejendomsret
1. Bestyrelsen for GS1 Denmark afgør suverænt ethvert forhold, der er knyttet til
administration og drift af GS1Trade Sync.
2.

GS1 Denmarks bestyrelse nedsætter relevante brugerfora, der vil få til opgave at
rådgive bestyrelsen i spørgsmål vedrørende vedligeholdelse og videreudvikling af
GS1Trade Sync-konceptet.

3.

IPR (Intellectual Property Right), copyright og andre varemærkerettigheder for
særlige GS1Trade Sync-elementer af systemet tilhører GS1 Denmark.

G. Priser
1. For at blive registreret som GS1Trade Sync-bruger, skal virksomheden betale:
• Tilslutningspris: Betales i forbindelse med tilmelding.
• Abonnement: I tilmeldingsåret betales abonnement fra og med det kvartal,
hvori tilmelding finder sted og frem til årets udgang. I efterfølgende år
betales forud for et helt år.
2.

Priser er baseret på virksomhedens årlige omsætning (excl. moms og afgifter).

3.

Priserne reguleres i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

4.

Eventuelle andre ændringer af priser besluttes af
GS1 Denmarks bestyrelse og meddeles de tilsluttede virksomheder senest 1. juni
året før ikrafttrædelse.

5.

De aktuelle priser ved tilmelding fremgår af gældende prisblad.

H. Opsigelighed
1. GS1 Denmark er berettiget til at opsige en brugeraftale med øjeblikkelig varsel,
hvis en bruger:
• Ikke betaler abonnement, selvom der er rykket for betaling.
• Ikke overholder de betingelser, der er anført i ”GS1Trade Sync Brugeraftale”
og ”GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser”.
• Gentagne gange forsøger at overføre data, som forårsager alvorlige
afbrydelser i work flowet i datapoolen eller hos datamodtager.
• Ikke har etableret et IT-system, som garanterer en sikkerhedsmæssig
forsvarlig modtagelse af data.
2.

GS1 Denmark er berettiget til at opsige GS1Trade Sync-brugeraftaler, hvis
kontrakten mellem databaseleverandøren og GS1 Denmark opsiges.

3.

En GS1Trade Sync-bruger kan opsige en brugeraftale med GS1 Denmark med 6
måneders varsel til den 31.december.
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4.

Opsigelser skal meddeles skriftligt.

I. Juridiske tvister

1.

Dansk ret finder anvendelse i forbindelse med enhver tvist, som måtte udspringe af
”GS1Trade Sync Brugeraftale” og disse ”GS1Trade Sync Generelle
Brugerbetingelser” eller deres fortolkning.

2.

En eventuel retssag vil skulle anlægges ved den retskreds, hvor GS1 Denmark har
hjemsted.

3.

GS1 Denmark er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets
almindelige regler herom.

J. Gyldighed
1. Skulle enkelte dele af ovennævnte aftale være helt eller delvist ugyldige, påvirker
det ikke gyldigheden af de øvrige punkter.
Ændringer til ”GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser” – inklusive dette punkt – skal
altid meddeles skriftligt.
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