Generelle betingelser for medlemskab af GS1 Denmark
Om GS1 og GS1 Denmark
GS1 er en global not-for-profit organisation, som er repræsenteret i de fleste lande i verden. GS1 udvikler
standarder for informations- og varestrøm i forsyningskæden. GS1 Denmark repræsenterer GS1 i Danmark.
GS1 Denmark er en forening, som er stiftet af en række erhvervsorganisationer. Se www.gs1.dk for yderligere
information om GS1 Denmark.

GS1 Denmarks forpligtelser
GS1 Denmark tilbyder medlemskab til alle virksomheder og organisationer, som har interesse i at udbrede og
anvende GS1-standarder og services. På www.gs1.dk findes en liste over de forskellige typer af abonnementer,
der giver medlemskab af GS1 Denmark.
I nogle abonnementstyper stilles et eller flere GS1-numre til rådighed for medlemmet. GS1 Denmark
garanterer, at disse numre er unikke og i overensstemmelse med GS1-standerderne. GS1 Denmark forpligter
sig til at opretholde et ajourført register over de numre, som er stillet til rådighed af GS1 Denmark.
De abonnementer, som giver adgang til brug af IT-systemer, kan være omfattet af begrænsninger mht. brugen
af systemerne. Disse begrænsninger er beskrevet i vilkårene for de relevante abonnementer.
Anvendelsesmedlemskaber og partnerskaber er abonnementer, der hverken giver rettigheder til
nummeranvendelse eller adgang til IT-systemer. Disse abonnementer giver adgang til råd og vejledning.
GS1 Denmark stiller information om GS1-standarderne og implementeringsvejledninger til rådighed for
medlemmerne.
GS1 Denmark er berettiget til at anvende underleverandører uden medlemmernes forudgående skriftlige
samtykke.

Immaterielle rettigheder
GS1 har ejendomsretten og ophavsretten til GS1-standarderne. Medlemmerne skal til enhver tid respektere
GS1 og GS1 Denmarks rettigheder. GS1 forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer i ITsystemerne.

Medlemmets rettigheder
Medlemmer opnår ret til at anvende de tildelte GS1-numre i overensstemmelse med GS1-standarderne, så
længe abonnementet betales. Vejledninger findes på www.gs1.dk. Medlemmerne kan også kontakte GS1
Denmarks Medlemsservice telefonisk eller pr. mail for rådgivning og vejledning.

Medlemmets forpligtelser
Ved indmeldelse skal ansøgeren give GS1 de oplysninger, der kræves i henhold til de til enhver tid gældende
krav for opnåelse af medlemskab. GS1 er berettiget til at nægte medlemskab, såfremt ansøgeren ikke afgiver
disse oplysninger. Afgivelse af ukorrekte oplysninger anses for væsentlig misligholdelse, og giver dermed GS1
beføjelse til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning, jf. nedenstående om medlemskabets varighed og
opsigelse.
Medlemmet er ligeledes forpligtet til i forbindelse med korrekt prissætning at oplyse GS1 Denmark når dette
kræves, om medlemmets årlige omsætning. Ændringer i disse oplysninger skal uden ugrundet ophold meddeles
GS1 Denmark.
Medlemmet skal anvende tildelte GS1-numre i overensstemmelse med globalt og nationalt fastsatte GS1retningslinjer. Det skal særligt fremhæves, at det ikke er tilladt at anvende GS1-numre, som medlemmet ikke
abonnerer på, eller at udlåne, udleje, sælge eller pantsætte GS1-numre til tredjepart. Medlemmet skal rådføre
sig med GS1 Denmark, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt anvendelsen er i overensstemmelse med GS1retningslinjerne.
Medlemmer afholder selv alle omkostninger til etablering og drift ifb. med deres anvendelse af GS1-standarder
og -services.
Medlemsvirksomheden skal kompensere GS1 Denmark for enhver skade, som skyldes uautoriseret brug af
brugeridentifikation
Et medlem er ansvarlig for, at al information givet om medlemmet til GS1 Denmark er korrekt, og bl.a. kan
anvendes til overholdelse af lovgivningskrav. Medlemmet er forpligtiget til løbende at opdatere given
information, hvis det skulle blive relevant.

Kommunikation
Medlemmets e-mailadresse(r) anvendes til forpligtende kommunikation med GS1 Denmark.
Kommunikation til GS1 Denmark skal stiles til info@gs1.dk. GS1 Denmark informerer medlemmerne gennem
medlemsbladet På Stregen samt hjemmesiden www.gs1.dk.

Offentliggørelse af oplysninger
GS1 Denmark offentliggør oplysninger om medlemmers navn, adresse, GS1-numre, kontaktoplysninger mv. i
databaser, herunder GEPIR, og andre fortegnelser med det formål at skabe gennemsigtighed i
forsyningskæden. GS1 anvender i markedsføringsøjemed tillige medlemsoplysninger på sociale medier, fx ved
tagging af medlemmer på LinkedIn.

Priser og betalingsbetingelser
Når der tegnes et abonnement hos GS1 Denmark, opnås et medlemskab hos GS1 Denmark. Abonnementer hos
GS1 Denmark forudbetales. I tilmeldingsåret betales abonnementet fra og med måneden efter den måned,
hvor tilmelding finder sted og frem til årets udgang. I efterfølgende år betales forud for et helt år. De til enhver
tid gældende priser oplyses på www.gs1.dk. GS1 Denmark skal have modtaget betalingen for medlemskabet,
inden medlemskabet kan træde i kraft. Betalingsfristen er 30 dage. Ved forsinket betaling pålægges
rykkergebyrer, renter mv. i henhold til renteloven. Sendes det skyldige beløb til inkasso, opkræves yderligere
omkostninger. Indbetalte beløb refunderes ikke ved udmeldelse eller ændring af abonnement. Ved fakturering
sendes faktura til den e-mailadresse, som medlemmet er forpligt til at oplyse GS1 Denmark i forbindelse med
tilmelding

Overdragelse af rettigheder
Medlemmet har ikke ret til at overdrage rettigheder til brug af GS1-numre og -services til andre, medmindre
der foreligger en skriftlig aftale med GS1 Denmark.

Ingen genbrug af numre
Der må ikke forekomme genbrug af de GS1-numre, som er stillet til rådighed. Et GS1-nummer må kun
anvendes til ét produkt eller én lokation m.m. og må aldrig genbruges til andre produkter, lokationer m.m.
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Kontrol
GS1 Denmark er berettiget til som led i administrationen at lade kvalificerede medarbejdere eller
underleverandører få adgang til relevante dele af GS1-systemer og -services, herunder oplysninger indlagt om
og/eller af det enkelte medlem. GS1 Denmark kan tillige foretage kontrol for at konstatere, om anvendelsen af
GS1-numre mv. er i overensstemmelse med GS1’s retningslinjer. Medlemmet skal i rimeligt omfang stille sig til
rådighed for sådan kontrol.

Databeskyttelse
GS1 Denmark kan indsamle og behandle personoplysninger om medlemmernes kontaktoplysninger i
forbindelse med medlemskabet, hvilket er nærmere beskrevet i GS1 Denmarks privatlivspolitik.
Privatlivspolitikken bliver opdateret løbende, og GS1 Denmarks til enhver tid gældende privatlivspolitik kan
læses på www.gs1.dk.

Ansvarsbegrænsning
GS1 Denmark forestår den professionelle modtagelse, håndtering og videreforsendelse af data, men er ikke
ansvarlig for den indholdsmæssige nøjagtighed af de udvekslede data. GS1 Denmark 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. Data oprettet eller på anden vis håndteret af GS1Trade Exact er ligeledes
underlagt ansvarsbegrænsning.
GS1 Denmark er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et medlem som følge af mistet eller misbrugt
brugeridentifikation, ej heller omfattes skader, som er forvoldt af data, der oprindelig stammer fra tredjepart.
GS1 Denmark 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.
GS1 Denmark er ikke ansvarlig for den fortsatte eksistens, egnethed, ydeevne eller fejlfrihed af de
transmissionslinjer, som medlemmerne anvender til kommunikation med GS1-services og tilsvarende heller
ikke ansvarlig for medlemmernes interne hard- og software til datakommunikation.
Erstatningskrav over for GS1 Denmark skal gøres gældende, senest 12 måneder efter at hændelsen er
indtruffet.
GS1 Denmark er ikke ansvarlig for et medlems direkte eller indirekte tab, herunder tab af data, tabt avance
eller andre følgeskader, eller nogen anden form for skade, der påføres medlemmet og/eller dennes virksomhed,
og som opstår ved eller som følge af medlemmets anvendelse af GS1 Standarder, IT-systemer eller services,
eller som skyldes systemernes ydeevne eller manglende tilgængelighed.

Force majeure
GS1 Denmark er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes omstændigheder, over hvilke GS1 Denmark ikke er
herre, herunder - men ikke begrænset til – arbejdskonflikter (strejke og lockout), ildsvåde, krig, oprør, indre
uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud,
afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder afbrydelse af el eller svigt i energiforsyning, samt
indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Medlemskabets varighed og opsigelse
Medlemskabet løber, indtil det opsiges af en af parterne. Har et medlem flere abonnementer, kan disse opsiges
enkeltvis. Medlemmets opsigelse af medlemskab/abonnement skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til 31.
december.
GS1 Denmark er berettiget til at opsige et medlem med 6 måneders varsel til den 31. december. I tilfælde af at
et medlem misligholder sine betalingsforpligtelser, eller hvis et medlem i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig
misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser, er GS1 Denmark berettiget til
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øjeblikkeligt at lukke for medlemmets adgang til GS1-standarder og GS1-services. GS1 Denmark er berettiget
til, med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmets adgang til GS1-standarder og -services ophører, at slette
samtlige lagrede data med relation til det pågældende medlem, herunder fakturamateriale. Forudbetalt
abonnement vil – uanset årsagen til ordningens ophør – ikke blive refunderet.

Skriftlighed
Indgåelse og ændring af aftaler mellem medlemmet og GS1 Denmark skal altid ske skriftligt via mail til
info@gs1.dk.

Ændring af vilkår
Disse generelle betingelser bliver opdateret løbende, og GS1 Denmarks til enhver tid gældende generelle
betingelser for medlemskab findes på www.gs1.dk.

Tvister
Dansk ret finder anvendelse i forbindelse med enhver tvist, som måtte udspringe af disse bestemmelser eller
deres fortolkning, og enhver retssag skal anlægges ved Københavns Byret.
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