
 
 

Behörighet att använda GeKo-systemet  för SEAT 

Online-länk till diagnosinstrumentet VAS 505X (GeKo skydd av hemliga bilkoder) för anpassning av  

stöldskyddets komponenter samt bilnycklar 

 
 
Vi önskar registrera följande medarbetare, som kommer att vara ansvarig för 

aktivering av stöldskyddskomponenter inom vårt företag via online-länken 

till diagnosinstrumentet VAS 505X 

  

 
Verkstadens nr (SEAT nr): 

 

Användarens efternamn: 

 

Förnamn: 

 

Tel. nr till verkstaden: 

 

Fullständigt personnummer: 

 

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Kopia av ID-handling 
(t ex körkort) 

 

Säkerhetsbestämmelser/obehörig användning 
 

För användningen av Ert användar-ID gäller följande villkor: 

 

1. De individuella funktionerna som finns tillgängliga via åtkomsten till systemet får endast utnyttjas av användaren i syfte att utföra bestämda 

uppgifter, vilka utgör en del av hans eller hennes tilldelade uppgifter. Användning för andra ändamål är förbjuden. 

2. Det är uttryckligen förbjudet att vidarebefordra data som erhålls från systemet till tredje part. 

3. Data som erhålls ur systemet får endast behållas och sparas tillfälligt och måste förstöras/raderas eller återlämnas omedelbart efter att den 

aktuella arbetsuppgiften har slutförts. 

4. Användning av någon annans användar-ID än den som tilldelats användaren är förbjuden. På samma sätt får lösenordet som lämnats för GeKo-

systemet inte göras åtkomligt för tredje part (inklusive andra SEAT-anställda) 

5. Importören måste informeras för avregistrering när tillgång till GeKo-systemet inte längre erfodras. 

 

Alla transaktioner som utförs i samband med detta användar-ID registreras. Den registrerade informationen utvärderas i överensstämmelse med 

bestämmelserna i gällande lagstiftning avseende industrikoder och dataskydd. Samtliga uppgifter som hämtas ur systemet ska hanteras konfidentiellt. 

Före utbyte eller anpassning av motorstyrdon, stöldskyddskomponenter (antingen den separata delen eller kombiinstrumentet), nycklar eller; låssatser, 

måste kunden kunna visa giltig legitimation samt bilens dokumentation. För att skydda kundens intressen måste återförsäljaren ta en kopia av kundens 

legitimation och bildokumentationen och registrera dem efter datum. Om det inte går att ta en kopia av legitimationshandlingen, ska återförsäljaren notera 

legitimationshandlingens nummer tillsammans med de övriga kunduppgifter som redan finns registrerade. Återförsäljarens anställde ska personligen 

kontrollera denna information mot chassinumret i bilen och bekräfta att informationen är korrekt. 

Den komplett ifyllda dokumentationen måste på anmodan när som helst kunna lämnas till SEAT s.a. för kontroll. 

Utbyte eller anpassning av motorstyrdon, stöldskyddskomponenter (antingen den separata delen eller kombiinstrumentet), eller nycklar får endast utföras 

av auktoriserade SEAT-verkstäder och på inga villkor av icke auktoriserad tredje part. SEAT Nordic AB använder sig av registrering av personuppgifter i vårt 

register för GeKo. För behandling av personnummer krävs samtycke av Dig. I och med att du fyller i denna ansökan medger du att SEAT Nordic AB, som 

personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter,  får behandla denna information. Vill du ta del av dina uppgifter, ändra eller radera dem kan du skriva, faxa 

eller maila till SEAT Nordic AB, Verkstadsvägen 14, 151 88 Södertälje eller lars.hagstedt@vwgroup.se. Uppgifterna används endast för ovan angivet 

ändamål och lämnas då också ut till SEAT s.a. 

 

Bekräftelse av åtagandet 
Undertecknad bekräftar att han/hon har läst och förstått ovanstående säkerhetsbestämmelser och att han/hon utan undantag kommer att följa de angivna 

säkerhetsförpliktelserna. 

 

 

 

_________________________________     ______________________________________________       _______________________________________________ 

 

Datum                                                                 Underskrift användare                                                                  Bevittnas Service-/verkstadschef 

 

 

Ansökan skickas till SEAT Nordic AB, Eftermarknad, 151 88 Södertälje 

 

 
SEAT:s noteringar: 

 

Den lämnade informationen har kontrollerats 

Med avseende på fullständighet.                                                 Behörighet att använda GeKo                             Beviljas                            Beviljas inte 

 

 

 

___________________________________                    ________________________________________                   __________________________________ 

 

Efternamn, Förnamn                                                           Underskrift                                                                                      Ort, datum 

 


