
Om NEXTFLEET 
NEXTFLEET er en grafisk brugergrænseflade, der anvendes af bilserviceudbydere (organisationer, 

som udfører tjenester på automobilområdet, f.eks. biludlejninger, vedligeholdelse af køretøjer, 

leasing, osv.), med hvem Webfleet Solutions har indgået en aftale om indsamling af data fra 

køretøjerne i deres flåde. Sådanne aftaler indeholder bestemmelser, som sikrer korrekt indsamling 

af data fra de pågældende køretøjer, og som beskytter brugen af sådanne data.  

 

Der skal være en Webfleet Solutions LINK-enhed eller en indbygget telematikenhed, som er 

installeret af køretøjsproducenten, i køretøjet, og den skal være aktiv. Enheden leverer data til 

Webfleet Solutions' tjenesteplatform, som forsyner NEXTFLEET-brugergrænsefladen. Enheden 

indsamler regelmæssigt data fra køretøjet for at danne rapporter, og leverer viden om køretøjet, 

herunder antal kørte kilometer, servicebehov, ulykker og dets tekniske tilstand.  

 

I specifikke, men begrænsede situationer, kan der også blive indsamlet positionsdata fra køretøjet 

for at understøtte chaufførassistance. Flådechefen vil altid blive informeret, og denne skal på vegne 

af kunden godkende, at det pågældende køretøjs position indsamles. Positionsdata indhentes via 

køretøjets GPS-sensor.  

 

Alle køretøjsdata kombineres med et tidsstempel, således at alle hændelser og rapportering kan 

matches med dato og tid. Dataene sendes til Webfleet Solutions servere ved hjælp af den 

dataforbindelse, som følger med enheden, for at gøre det muligt for NEXTFLEET at visualisere 

køretøjsdataene. Dataene gemmes hos Webfleet Solutions relateret til en konto, der kontrolleres af 

flådechefen. Flådechefen repræsenterer den organisation, som understøtter brugen af køretøjet, 

eller som ejer køretøjet, hvilket typisk er en leasing-virksomhed, en bilimportør, en forhandler eller 

en producent.  

 

Data, som indsamles af NEXTFLEET og af enheder i køretøjet 

Den enhed, som er installeret i køretøjet, og NEXTFLEET indsamler følgende oplysninger:  

• Dato og tid. 

• Oplysninger, som identificerer køretøjet og selve enheden. 

• Oplysninger vedrørende køretøjet og hvordan det kører: kilometertæller, batterispænding og 

-status, brændstofforbrug, brændstofstand, kollisionsacceleration i tilfælde af ulykker, 

vedligeholdelsesbehov og meddelelser om teknisk status fra køretøjets interne 

fejlfindingssystemer. 

• Oplysninger til fejlfindingsformål, f.eks. softwareversion, enhedstyper, strømsvigt og fejllogs. 



• Oplysninger, såsom position og kørselsretning, som kun indsamles og bruges i tilfælde af 

havari, ulykker, tab eller tyveri. 

 

 

Sådan indsamles data 

Flådechefen har identificeret de forskellige formål, som de indsamlede oplysninger fra køretøjet skal 

bruges til, hvem, der har adgang til oplysningerne, og hvor længe, oplysningerne vil blive gemt. Få 

flere oplysninger fra din flådechef om, hvilke oplysninger der indsamles og til hvilke formål.  

 

Hvor ofte indsamles data 

Enheden overfører automatisk de indsamlede data til Webfleet Solutions. Det sker regelmæssigt, 

typisk hvert minut.  

 

Hvordan indsamlede data gemmes 

Den konto, som anvendes til at gemme dataene på Webfleet Solutions servere, kan kun tilgås af 

uddannet og godkendt personale, som er opmærksomme på alle de gældende bestemmelser 

vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Kontoen anvendes til at give adgang til de data, 

der er gemt på Webfleet Solutionss servere. Oplysningerne gemmes sammen med kontoen, så 

længe kontoen findes, eller i den periode, som flådechefen har besluttet, at dataene skal gemmes i 

overensstemmelse med de fastholdelsesindstillinger, som NEXTFLEET giver mulighed for. Få 

oplysninger fra din flådechef om, hvordan oplysninger gemmes og hvor længe indsamlede data 

gemmes. 

 

Sådan sikres indsamlede data 

De oplysninger, der indsamles, gemmes i EU og er underlagt europæiske databeskyttelsesregler. 

Webfleet Solutions anvender sikkerhedsmetoder, som er baseret på branchestandarder, herunder 

teknologier som pseudoanonymisering, hashing og kryptering, til at beskytte indsamlede oplysninger 

mod uautoriseret åbning, mens de er gemt, og mens de sendes og hentes fra Webfleet Solutions-

enheden og Webfleet Solutions servere.  

 

Webfleet Solutions giver ikke tredjeparter adgang til indsamlede oplysninger eller bruger dem til 

andre formål, medmindre vi udtrykkeligt og lovmæssigt bliver pålagt dette efter behørige 

retsprocesser. 

 

Andre chauffører i køretøjet 



Hvis køretøjet, som er udstyret med en enhed, deles af flere chauffører, er det kontraktejerens 

ansvar at informere chaufførerne om, at der indsamles køretøjsdata, og at flådechefen kan have 

adgang til rapporter om oplysningerne. 

 

Brug af positionsdata 

Positionsdata indsamles kun i relation til en specifik hændelse, hvor sådanne oplysninger er 

nødvendige. Sådanne specifikke hændelser omfatter en potentiel ulykke, som et køretøj kan være 

involveret i, et havareret køretøj eller et stjålet og/eller mistet køretøj. Positionsdata indsamles kun i 

det omfang, den pågældende flådechef udtrykkeligt har bedt om at få positionsdata for et sådant 

køretøj, og han eller hun har givet den nødvendige tilladelse til at få sådanne data på kundens 

vegne. Flådechefen bruger de pågældende positionsdata til at hjælpe chauffører, til at muliggøre 

reparation af køretøjet på de foretrukne værksteder og til at genskabe hændelserne, som førte til 

ulykken. 

 

 

Sådan kontaktes Webfleet Solutions 

Hvis du mener, at de indsamlede oplysninger ikke anvendes til det tiltænkte formål, eller hvis du har 

spørgsmål eller anmodninger, bedes du kontakte din flådechef/kontaktperson.  

 

Webfleet Solutions kan på skriftlig anmodning udlevere de data, som indsamles fra datapersonens 

køretøj. Webfleet Solutions er forpligtet til på anmodning at stoppe med at indsamle data og slette 

alle data, som indsamles og som er blevet indsamlet, fra dennes servere. Flådechefen skal validere 

identiteten på den person, der kommer med anmodningen, før disse anmodninger kan udføres. Det 

skal være klart, at deaktivering af dataindsamling og sletning af tidligere data kan være i modstrid 

med aftaler, som er blevet indgået med kontraktejeren, og kan have økonomiske konsekvenser for 

kontraktejeren. Kontakt venligst flådechefen for oplysninger om indsendelse af en anmodning som 

angivet ovenfor.  

 

Webfleet Solutions kan om nødvendigt kontaktes vedrørende emnet på følgende adresse:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Legal Department  

De Ruijterkade 154  

1011 AC Amsterdam  

Holland 

 



Hvis du mener, at andre parter, som ikke er Webfleet Solutions, ikke anvender de indsamlede 

oplysninger til det tiltænkte formål eller som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte de pågældende 

parter direkte. 


