
 

 
Rozhodli jste se pro služby společnosti TB Digital Services GmbH; děkujeme vám toto rozhodnutí a za 

projevenou důvěru. V souvislosti s budoucím používáním platformy RIO a s případným využíváním služeb 

nabízených na této platformě shromažďujeme a zpracováváme různé osobní údaje, jež jsou nutné k plnění 

stanovených účelů. Níže uvádíme informace v souladu s paragrafem 13 nařízení o ochraně osobních údajů, např. 

o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány a jaká práva se k nim v této souvislosti vztahují. 

1 Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby 

TB Digital Services GmbH 

Oskar-Schlemmer-Str. 19-21 

80807 München 
Tel. 00800 / 22 55 07 46 
E-Mail:info@rio.cloud 

Jednatelé 

Jan Kaumanns 

Stefan Heymann 

2 účely zpracování 

Údaje, které uvádíte při registraci na platformě RIO, slouží pro založení vašeho profilu na platformě RIO. 
Pokud po registraci zadáte údaje o vozidlech vašeho vozového parku (registrační značku a identifikační 
číslo vozidla), můžete zdarma využívat základní služby RIO Essentials, jako je např. analýza výkonu na 

úrovni jednotlivých vozidel. Protože jsou další služby poskytovány za poplatek, je nutné za účelem 
budoucího vyúčtování zadat při objednání těchto služeb vaše platební údaje. 

3 Právní podklady pro zpracování 

Zpracování osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo 
pro provádění smluvních opatření, jež byly vyžádány dotyčnou osobou. 

4 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

• Společnost VW Truck & Bus Group 

• Zhotovitel smlouvy 

• Úřady (např. finanční úřad) 

• Servisní partneři (pokud jsou objednány odpovídající služby) 

• Poskytovatelé služeb v souvislosti s přenosem zodpovědnosti 

5 Poskytování třetím zemím  

Poskytování osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím není zamýšleno. 

6 Doba uložení údajů 

Obecná doba uložení vašich údajů závisí na obchodně-právních a daňově-právních požadavcích na 
archivaci i na okolnostech smluvního stavu (např. životnost vozidel).  
Doba uložení historických údajů shromážděných prostřednictvím RIO Essentials činí obecně deset (10) 

kalendářních dnů; ostatní doby uložení jsou různé a jsou uvedeny ve všeobecných smluvních 

podmínkách pro využívání služeb. 

Informace o ochraně údajů při registraci na platformě RIO 



 

 

7 Náleží vám následující práva: 

• V souladu s paragrafem 15 nařízení o ochraně osobních údajů můžete požadovat informace o svých 

osobních údajích zpracovávaných zodpovědnou osobou (např. o účelu zpracování, kategorie osobních 

údajů, kategorie příjemců, plánovaná doba uložení). 

• V souladu s paragrafem 16 nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požadovat neprodlenou 

opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů uložených u zodpovědné osoby. 

• V souladu s paragrafem 17 nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požadovat za určitých 

okolností vymazání svých osobních údajů uložených u zodpovědné osoby. 

• V souladu s paragrafem 18 nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požadovat omezení používání 

svých osobních údajů. 

• V souladu s paragrafem 7, odst. 3 nařízení o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli u zodpovědné 

osoby souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Důsledkem toho nesmí zodpovědná osoba v 

budoucnosti zpracovávat osobní údaje, jež se vztahují výhradně k tomuto souhlasu. 

• V souladu s paragrafem 77 nařízení o ochraně osobních údajů můžete podat stížnost u dozorčího úřadu. 

Zpravidla se v této záležitosti můžete obrátit na dozorčí úřad místa vašeho pobytu nebo výkonu práce 

nebo sídla naší společnosti. 

8 Údaje, jež jsou označeny jako povinné, jsou vyžadovány buď zákonným nebo smluvním 

ustanovením nebo jsou nutné pro uzavření smlouvy.  

Při neposkytnutí povinných údajů nemohou být splněny účely zpracování osobních údajů, jako uživatel 
tedy nebudete na platformě plně přihlášeni a nemůžete využívat služby, jež platforma nabízí. 

 
Údaje, které nejsou označeny jako povinné, jsou dobrovolně poskytovanými údaji. Při neposkytnutí 
dobrovolných údajů vám nebudeme moci nabídnout odpovídající služby nebo vám doporučit vhodný 

produkt nebo nebudete moci plně využívat specifické služby (které mohou být doobjednány). 

9 Automatizované rozhodování 

Není využíváno žádného automatického rozhodování ve smyslu paragrafu 22, odst. 1, 4 nařízení o 

ochraně osobních údajů.   



 

10  Kategorie shromažďovaných osobních údajů 

☒ Pracovní kontaktní a (pracovní) organizační údaje  

Příjmení, jméno, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, 
společnost, odvětví, oddělení, nákladové středisko, personální číslo, zodpovědnosti, funkce, 

přítomnost (ano/ne) atd. 

☒ Údaje o využívání IT 

ID uživatele, role, oprávnění, časy přihlášení, jméno počítače, IP adresa, GID, číslo Legic čipu atd. 

☒   Údaje o využití nákladního vozidla s identifikační značkou vozidla/registrační značkou - záruka a 

záruční plnění, ručení za produkt, bezpečný provoz vozidla 
Údaje týkající se používání nákladního vozidla, které jsou spojené s identifikační značkou 

vozidla/registrační značkou a které jsou vyžadovány v souvislosti s dílenskými opravami, zárukou a 

záručním plněním nebo jejichž poskytnutí je nutné pro bezpečný provoz vozidla. 

☒   Smluvní údaje 

nakoupené produkty, (finanční) služby, datum uzavření kupní smlouvy, kupní cena, zvláštní vybavení, 

záruky atd. 

☒   Údaje o využití nákladního vozidla s identifikační značkou vozidla/registrační značkou – 

asistenční systémy, jízdní vlastnosti atd.  
Údaje týkající se používání nákladního vozidla, které jsou spojené s identifikační značkou 

vozidla/registrační značkou a které se týkají jízdních vlastností příp. používání asistenčních systémů a 
údaje o jejich konkrétním využívání. 

☒ Údaje o poloze  

GPS, lokalizace prostřednictvím rádiové sítě, přehled o pohybu, lokalizace prostřednictvím WLAN 

hotspotu atd. 

☒ Údaje o osobních/pracovních poměrech a charakteristických vlastnostech  

Údaje o zaměstnání, profesní kariéře, příslušnosti, úkolech, činnostech, údaje o nástupu a odchodu, 
kvalifikace apod.  

☒   Bonitní a bankovní údaje 

Platební morálka, rozvahy, informace z úvěrových kanceláří, hodnocení, majetek, bankovní spojení, 
číslo kreditní karty atd. 
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