
  

 

EMNE 

Dataleverandøraftale 

OKTOBER 2022 

 



SIDE 1 

Mastercard Payment Services Denmark A/S 
Arne Jacobsens Allé 13 
2300 København S 
CVR-nr. 40695869 

Oprettelse 

Ændring 

Afmelding 

Denne blanket benyttes til oprettelse/ændring/afmelding af dataleverandøraftale mellem 
dataleverandøren og Mastercard Payment Services Denmark A/S. 

Bemærk: Dataleverandøren skal bruge medarbejdersignatur under etablering og drift af denne løsning. 

1 
Dataleverandør-nr. Delsystem CVR-nr. 

2 
Dataleverandørens navn 

3 
Adresse 1 

4 
Adresse 2 

5 
Postnr. By 

6 
Telefonnr. e-mail 

7 
Kontaktperson hos Dataleverandør 

8 
Reg. nr. Kontonr. 

Datakommunikationsform (sæt kryds) 

9 
Datatransport via internettet (HTTP/S) Jeg ønsker at sende og modtage mine filer i ZIP-format  

(Er kun aktuelt for HTTP/S) 

Datatransport via internettet (SFTP) 

☐ Ved afkrydsning af dette felt bekræftes:
• at de “Generelle regler for datakommunikation med Mastercard Payment Services Denmark A/S” er

accepteret.

• at Dataleverandøren overholder gældende persondatalovgivning, herunder EU
Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven for behandling af personoplysninger
relateret til denne aftale om datatransport og integration.

• at Dataleverandøren har indgået databehandleraftaler med alle kreditorer/betalingsafsendere, som
Dataleverandøren behandler personoplysninger på vegne af i relation til Mastercard Payment Services’
produkter.

Dato: Dataleverandørens underskrift (tegningsberettiget): 

Underskrivers fulde navn (BLOKBOGSTAVER): 



 

 SIDE 2 

Vejledning til udfyldelse af Dataleverandøraftalen  

Linje 1 - Dataleverandørens-nr.  
 
Den juridiske enhed som udveksler data med Mastercard Payment Services. Oftest er det virksomheden selv, 
i andre tilfælde kan et softwarebureau på vegne af virksomheden forestå den praktiske udveksling af data 
med Mastercard Payment Services.  
 
Delsystem 
Udfyld feltet med det delsystem som passer til det produkt, du anvender hos Mastercard Payment Services.  
 
Ved levering af data anvendes delsystem sammen med dataleverandør-nr. til identifikation af filer. I langt 
de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med ét standardsystem. 
 
Hvis du bruger flere delsystemer, skal du indsende en blanket pr. delsystem. 
 

Linje 7 – Kontaktperson og e-mail adresse  
Den person som Mastercard Payment Services kan kontakte i forbindelse med datakommunikationen. 
 

Linje 8 – Kontonummer  
Kontoen anvendes til afregning af eventuelle gebyrer. Det kan være for fejlretning i en dataleverance eller 
andre fakturerbare ekstraydelser. 
 

Linje 9 – Datakommunikation  
Dataleverancer overføres via internettet.  
 
Der er to løsninger for datakommunikation: 
 
HTTP/S-løsni ng – også kaldet “browserløsning” 
Data udveksles ved at du manuelt overfører dine dataleverancer. Denne løsning er velegnet, hvis du ønsker 
en enkel løsning uden større behov for automatisering.  
 
SFTP-løsning med mulighed for automatiseret drift  
Automatiseret dataudveksling hvor du, via dit egenudviklede eller indkøbte software, udveksler data med 
Mastercard Payment Services. Etablering af denne løsning kræver opsætning/softwareudvikling. Se mere på 
www.mastercardpaymentservices.com, hvor du finder specifikationer og vejledninger under emnet 
”Datakommunikation”. 
 

  

https://www.mastercardpaymentservices.com/
https://www.mastercardpaymentservices.com/


 

 SIDE 3 

Filer i ZIP-format:  
I ZIP-formatet komprimeres filen, så størrelsen reduceres. ZIP-formatet er velegnet hvis du udveksler store 
filer med Mastercard Payment Services. Husk at tjekke med produktvejledning om det er muligt at sende 
komprimerede filer i den pågældende situation.  
 

Underskrifter:  
Dataleverandøren skal altid underskrive blanketten. Virksomheden og Dataleverandør kan være den samme 
enhed.  
 
Det er de tegningsberettigede for dataleverandøren, der skal underskrive aftalen 
 

Yderligere spørgsmål:  
Kan jeg administrere flere Dataleverandør-numre?  
Ja. Hvis det er samme medarbejder, som administrerer de forskellige Dataleverandør-numre, kan leverancer 
udveksles med den medarbejdersignatur der tilhører Dataleverandørens CVR-nummer. 
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