
 

 
Вие избрахте услугите на TB Digital Services GmbH и Ви благодарим за доверието в нас. Във връзка със 

свързаното с това използване на платформата RIO, както и възможните услуги на тази платформа, 

ние събираме и обработваме различни лични данни, необходими за изпълнението на определените 

цели. По-долу Ви предоставяме информация съгласно член 13 на Общия регламент относно 

защитата на данните относно това какви са тези данни, по какъв начин се обработват те и какви 

права имате във връзка с това. 

1 Имена и данни за контакт на отговорното лице 

TB Digital Services GmbH 

Oskar-Schlemmer-Str. 19-21 
80807 München 
Тел. 00800 / 22 55 07 46 

Имейл: info@rio.cloud 

Управител 
Jan Kaumanns 
Stefan Heymann 

 

2 Цели на обработката 
Данните, предоставени при регистрацията Ви на платформата RIO, се използват за 

създаване на Вашия профил на платформата RIO. Ако предоставите данни за превозните 
средства във Вашия машинен парк (регистрационен номер и VIN) след регистрацията, 
можете да използвате безплатната основна услуга RIO Essentials, като напр. анализ на 

ефективността на съответното превозно средство. Тъй като допълнителни услуги се 

предоставят срещу заплащане, трябва да предоставите данните си за плащане за целите на 
таксуването, за да можете да получите тези услуги. 

3 Правно основание за обработката 

Обработката е необходима за изпълнението на договора, по който съответното лице е 

страна, или за изпълнението на преддоговорни действия, които се извършват по искане на 

съответното лице. 

4 Получатели или категории получатели на личните данни 

• Фирмите от групата VW Truck & Bus 

• Обработващите поръчката лица 

• Органите (напр. Данъчната служба) 

• Сервизните партньори (ако съответните услуги са заявени) 

• Доставчиците на услуги в контекста на прехвърляне на функции 

5 Предоставяне на данните в трети държави  

Не е налице намерение за прехвърляне на лични данни в трета държава или на 
международна организация. 

Декларация за поверителност относно регистрацията на 
платформата RIO 



 

6 Продължителност на съхранението на данните 

Общата продължителност на съхранението на Вашите данни зависи от изискванията за 
съхранение съгласно търговското и данъчното право, както и от естеството на бизнес 
отношенията (например експлоатационен живот на превозното средство).  

Периодът на съхранение на данни за хронологията на използването на RIO Essentials 
обикновено е десет (10) календарни дни, а всички останали периоди на съхранение са 

различни и могат да бъдат намерени в съответните Общи условия за използване на 
услугите. 

7 Вие притежавате следните права: 

• Съгласно член 15 на Общия регламент относно защитата на данните можете да изисквате 

информация за обработваните от отговорното лице лични данни (например относно целите 

на обработката, категориите лични данни, категориите получатели, планирания период на 

съхранение). 

• Съгласно член 16 на Общия регламент относно защитата на данните можете незабавно да 

изискате корекция на неправилни данни или допълване на личните данни, съхранявани от 

отговорното лице. 

• Съгласно член 17 на Общия регламент относно защитата на данните при определени 

условия можете да поискате изтриването на Вашите лични данни, съхранявани от 

отговорното лице. 

• Съгласно член 18 на Общия регламент относно защитата на данните при определени 

условия можете да изискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни. 

• Съгласно член 7, параграф 3 на Общия регламент относно защитата на данните можете по 

всяко време да оттеглите предоставеното на отговорното лице съгласие. В резултат на това 

лицето, отговорно за обработката на данните, която се основава единствено на това 

съгласие, не може да продължи с нея в бъдеще. 

• Съгласно член 77 на Общия регламент относно защитата на данните можете да подадете 

жалба до надзорен орган. По правило можете да се свържете с надзорния орган на 

обичайното си място на пребиваване, работно място или мястото на седалището на нашата 

фирма. 



 

8 Данните, обозначени като задължителни, се изискват от закона или от договора или се 

изискват за сключването на договора.  

Непопълването на задължителната информация води до това, че целите на обработката не 
могат да бъдат изпълнени, Вие не можете да се регистрирате напълно като потребител на 
платформата и вследствие на това не можете да използвате услугите, предлагани чрез тази 

платформа. 

 
Данните, които не са обозначени като задължителни, представляват доброволно 

предоставена информация. Непопълването на доброволната информация води до това, че 

не можем да Ви обслужваме по подходящ начин, съотв. не можем да Ви предоставяме 
препоръки за продукти или не можем да предоставяме конкретни услуги (които могат да 

бъдат допълнително заявени). 

9 Автоматизирано вземане на решения 

Не е налице автоматизирано вземане на решения по смисъла на член 22, параграф 1,4 на 

Общия регламент относно защитата на данните.   



 

10 Категории събирани лични данни 

☒ Данни за служебен контакт и данни за организацията (местоработата)  

Фамилия, име, пол, адрес, имейл адрес, телефонен номер, мобилен телефонен 

номер, фирма, сфера, отдел, разходен център, численост на персонала, 
отговорности, функции, присъствие (да/не) и др. 

☒ Данни за използването на информационни технологии 

Потребителско име, роли, права, часове на влизане, име на компютъра, IP адрес, GID, 
Legic № и т.н. 

☒   Данни за използването на превозното средство с VIN/регистрационен номер – 

гаранция, отговорност за продукта, безопасна експлоатация на автомобила 

Данни, събирани във връзка с използването на превозното средство, обвързани с 
VIN/регистрационния номер, които са от значение във връзка с ремонти, 
гаранционни услуги или отговорност за продукта или чието наличие е необходимо за 
безопасната експлоатация на превозното средство. 

☒   Данни във връзка с договора 

закупени продукти, (финансови) услуги, дата на договора за покупка, покупна цена, 
допълнително оборудване, гаранции и т.н. 

☒   Данни за използването на превозното средство с VIN/регистрационен номер – 

системи за асистиране на водача, поведение при движение и т.н.  
Данни, събирани във връзка с използването на превозното средство, обвързани с 

VIN/регистрационния номер, които са от значение във връзка с поведението при 

движение, съотв. използването на системите за асистиране на водача и конкретните 
данни за употребата им и т.н. 

☒ Данни за местоположението  

GPS, местоположение според мобилната мрежа, профил на движение, 
местоположение според WLAN Hotspot и т.н. 

☒ Данни за личните/професионалните условия и характеристики  

Данни за длъжността, професионалната кариера, принадлежността към дадена 

фирма, задачи, дейности, данни за вход и изход, квалификации и т.н.  

☒   Кредитни и банкови данни 

Поведение при плащане, баланси, информация от кредитни институции, резултати, 

активи, данни за сметката, номера на кредитни карти и т.н. 
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