
 
 

 

17.2 Specifieke voorwaarden inzake My Data Capture 

 

17.2.1. De aanlevering van bestanden/ informatie 

De Contractant of het Lid, (hierna: de Gebruiker) dient alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de 

dienst My Data Capture (de dienst) uit te laten voeren, te controleren op nauwkeurigheid en 

volledigheid en deze aan te leveren in de gevraagde vorm (“format”), ook als het om gegevens 

handelt die hij van derden bekomt. Hierbij wordt in het Bijzondere voorwaarden My Data Capture 

verwezen naar Artikel 14.1.3 van de Algemene Voorwaarden van GS1 die van toepassing zijn. 

GS1 heeft geen controleplicht met betrekking tot inhoud en vorm van aangeleverde informatie 

waar de Gebruiker voor instaat ongeacht de wijze van aanlevering van de informatie waarvoor de 

Gebruiker kiest, al dan niet met tussenkomst van GS1 (via het uploaden van bestanden of 

invoeren van gegevens in naam en voor rekening van de Gebruiker). 

17.2.2. De dienst 

De dienst die via GS1 kan worden afgenomen, die daarvoor derden mag inschakelen, wordt geleverd 

naar best vermogen en is een inspanningsverbintenis. De dienst bestaat uit de verzamelingvan 

informatie uit door de Gebruiker aangeleverde bestanden, die vervolgens op een gestructureerde 

wijze wordt omgezet in gegevens en wordt aangeleverd aan de Gebruiker “as-is”. De aangeleverde 

informatie wordt na een automatische verwerking, opgenomen en gestructureerd weergegeven in 

een Excel Sheet. Na controle door de gebruiker, kan deze worden opgeladen in My Product Manager 

Share (GS1). 

De Gebruiker bevestigt dus bij gebruik te weten en te aanvaarden dat GS1, GS1 AISBL, en Member 

Organisations en hun partners op generlei wijze de nauwkeurigheid, juistheid of actualiteit van de 

data aangeleverd door de Gebruiker dan wel in de uitkomst na verwerking waarborgen.  

De Gebruiker heeft een controleplicht en dient iedere vastgestelde afwijking of onnauwkeurigheid 

dan wel gebrek schriftelijk te melden aan GS1 binnen de veertien kalenderdagen nadat de 

desbetreffende dienst werd aangeleverd. 

Voor gebruik van de dienst zal de Gebruiker tevens de voorwaarden waaronder leveranciers van 

GS1 meewerken aan of betrokken zijn bij de dienst, dienen te controleren en ze bij instemming, 

aanvaarden. 

17.2.3 Gebruik 

De Gebruiker draagt er zorg voor dat informatiedragers, elektronische bestanden, software en 

soortgelijke bestanden (de informatie) die worden aangeleverd vrij zijn van virussen en defecten, 

en vrijwaart GS1 voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan ten gevolge van 

het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en soortgelijke 

bestanden. 

De Gebruiker staat in voor de juistheid van de data die hij aanlevert, ontvangt, controleert en 

vervolgens gebruikt.  

De Gebruiker zal zich er van onthouden om rechtstreeks of onrechtstreeks, de software, de “tool”, 

de dienst die hij gebruikt of waar hij toegang toe heeft via GS1, of enig onderdeel daarvan te 

verveelvoudigen (te kopiëren), te wijzigen, te vertalen, te “reverse engineeren”, te dissasembleren, 

te decompileren of anderszins te manipuleren of pogingen te ondernemen om 

beveiligingsmaatregelen te omzeilen; dan wel derden bij te staan op enigerlei wijze om dit te doen; 

De Gebruiker aanvaardt dat enige termijnen die bij gebruik van de dienst worden aangegeven 

indicatief zijn. De dienst kan tijdelijk buiten gebruik worden gesteld voor onder meer onderhoud, 

aanpassing of verbetering, waar mogelijk buiten de gebruikelijke kantooruren. 
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Als de Gebruiker enige verbintenis uit hoofde van deze specifieke voorwaarden dan wel andere 

verbintenissen ten opzichte van GS1 niet tijdig of behoorlijk vervult, mag GS1 de toegang tot de 

dienst opschorten. Enige kosten die daarbij worden opgelopen zijn lastens de Gebruiker. 

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en plichten die hij/zij heeft op grond van de 

overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen, te verpanden of anderszins te 

vervreemden. Als de Gebruiker een derde toegang of gebruiksrechten wil geven dient hiervoor 

een aanvullende overeenkomst te worden gesloten. De Gebruiker dient dus de schriftelijke 

toestemming te bekomen van GS1 als hij een derde toegang wil gegeven tot zijn “user account” 

waarbij hij alsdan instaat zelf voor ieder gebruik door deze derde. 

17.2.4 Gebruik 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in zijn/haar user account, 

waarbij de Gebruiker zich verplicht om te allen tijde te handelen conform de toepasselijke wet- en 

regelgeving in verband met de diensten.  

Accountgegevens zijn vertrouwelijk en zullen door de Gebruiker als zodanig behandeld worden. De 

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een vertrouwelijk wachtwoord en voor 

de geheimhouding hiervan. De Gebruiker dient het door hem/haar aangemaakte wachtwoord 

regelmatig te wijzigen en dient ieder vermoeden van niet toegelaten gebruik of gebruik door derden 

uitdrukkelijk te melden aan GS1. 

 

17.2.5 Duur 

Een onderschrijving van de dienst geschiedt voor een periode van twaalf maanden. De 

overeenkomst wordt bij gebreke van opzegging per aangetekend schrijven door de Gebruiker 

minimaal één maand voor de vervaldatum, vernieuwd voor eenzelfde periode. 

GS1 kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst onmiddellijke 

beëindigen als de Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, dan 

wel er duidelijke aanwijzingen zijn dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet kan of zal nakomen; 

dan wel de overeenkomst met de Gebruiker schade kan toebrengen aan de reputatie of goede 

naam van GS1. Hetzelfde geldt als de Gebruiker zich in een situatie van dreigen insolvabiliteit 

bevindt (aanvraag opschorting van betaling, beslagen op activa of vorderingen, faillissement). 

In dergelijke gevallen worden alle vorderingen, van GS1 op de Gebruiker direct opeisbaar.  

Als de Gebruiker een inbreuk maakt op de bepalingen van de algemene voorwaarden, dan wel 

deze specifieke voorwaarden, dan wel enige overeenkomst, kan GS1 onmiddellijk de 

toegangsrechten tot enige User account of login schorsen. 

Bij een schorsing van toegang te wijten aan de Gebruiker, blijven alle voldane dan wel nog 

verschuldigde vergoedingen uit hoofde van de levering van de diensten en de overeenkomst 

verworven voor GS1. 

17.2.6 Overmacht en onvoorziene omstandigheden 

 Het begrip overmacht omvat tevens onvoorziene omstandigheden: alle van buitenkomende 

oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GS1 geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen, maar 

waardoor GS1 niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat 

ook de situatie dat er sprake zijn van werkonderbrekingen bij GS1 of haar toeleveranciers, en de 

situatie dat GS1 zelf producten of diensten laattijdige ontvangt van haar toeleveranciers. 

GS1 en de Gebruiker hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van 
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schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt. 

Als GS1 bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst 

is nagekomen, dan mag GS1 dit alvast in rekening brengen aan de Gebruiker. 

 

17.2 7 Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid van GS1 wordt beheerst door Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden. 

Daarbij wordt ook uitdrukkelijk overeengekomen dat GS1 bij de uitvoering van de overeenkomst 

en het verzorgen van de dienst, geen verantwoordelijkheid heeft voor: 

- Door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens (of gebrekkige invoer); 

- Verlies of onnauwkeurigheid van de data 

- Wijzigingen of incorrect gebruik of aanwending door Gebruiker of derden 

- Niet onmiddellijk waarneembare “bugs” of koppelingsfouten in geautomatiseerde delen van 

de dienst 

- Gebruik van de data die bij of na verstrekking van de dienst worden terugbezorgd aan de 

Gebruiker waarbij de Gebruiker instaat voor de controle daarvan en verantwoordelijk is voor enig 

verder gebruik daarvan 

De Gebruiker vrijwaart GS1 voor enige aanspraken van derden dienaangaande, ook inzake 

mogelijk intellectuele eigendomsrechten die zouden rusten op de door de Gebruiker aangeleverde 

informatie. 

Als een Gebruiker een onderbouwde klacht indient wegens gebreken of fouten, na ontvangst van 

informatie/data vanwege GS1 en dit binnen de vervaltermijn van veertien dagen na aanlevering, 

bestaat de verantwoordelijkheid van GS1 er uitsluitend in om op basis van de oorspronkelijk 

aangeleverde data door de Gebruiker, het gebrek te herstellen of de informatie/data opnieuw 

gecorrigeerd te bezorgen. Het indienen van een klacht ontslaat de Gebruiker niet van zijn 

betalingsplicht. 

 17.2.8 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrecht.  

Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de dienst en de uitvoering, berusten integraal 

bij GS1 en haar partners. De Gebruiker heeft in ruil voor de te betalen vergoedingen en tarieven, 

enkel een tijdelijk recht op gebruik van de data/informatie die hem terug worden aangeleverd. Dit 

recht is beperkt tot de duur van de overeenkomst, beperkt tot het doel waarvoor het recht van 

gebruik is bestemd, niet-exclusief, herroepbaar en onoverdraagbaar. 

Het is de gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over auteursrechten, merken, 

handelsnamen of andere logo’s of identificatie van GS1 of haar partners uit de geleverde diensten, 

data/informatie te verwijderen of te wijzigen. 

 

 17.2.9 Referentie 

GS1 en haar partners hebben het recht om de naam en het logo van de Gebruiker te vermelden op 

hun respectievelijke websites en in communicatie en marketingmaterialen als een onderneming die 

gebruik of gebruik heeft gemaakt van de diensten. 

 

 17.2.10 Verwerking gegevens 

GS1 en partners zijn gerechtigd om zich toegang te verschaffen tot gegevens van de gebruiker 

dan wel deze met derden te delen, voor zover dat redelijkerwijze vereist is voor de levering van 

de dienst, of de uitvoering van enige overeenkomst met de Gebruiker, dan wel elk ander 

rechtmatig doel waarvoor dergelijke toegang redelijkerwijze noodzakelijk wordt geacht. 
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Daarnaast wordt verwezen naar de “privacy policy” van GS1.  

De Gebruiker verleent daarnaast toestemming aan GS1, GS1 AISBL, Member Organizations en 

partners die betrokken zijn bij de levering van de diensten, om de data te bestuderen en te 

gebruiken om de diensten verder te kunnen verbeteren, bijkomende diensten te ontwikkelen en 

om betere algoritmen te ontwikkelen. De data zelf zullen nooit worden gebruikt in de algoritmen. 

Het betreft hier uitsluitend een gebruik voor onderzoek en ontwikkeling. 

 

 


