Ανακοίνωση περί απορρήτου σχετικά με την εγγραφή στην
πλατφόρμα RIO
Έχετε επιλέξει τις υπηρεσίες της TB Digital Services GmbH. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη
σας. Σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας RIO, καθώς και πιθανών υπηρεσιών στην εν λόγω
πλατφόρμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθορισμένων σκοπών. Παρακάτω σας παρέχουμε τις
πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων
(DS-GVO), π.χ. για ποια δεδομένα πρόκειται, με ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία τους και ποια είναι
τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτό.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου
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TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Τηλ. 00800 / 22 55 07 46
E-Mail:info@rio.cloud

Γενικός Διευθυντής
Jan Kaumanns
Franziska Leidenroth

Σκοπός της επεξεργασίας
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Τα δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα RIO χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία του προφίλ σας στην εν λόγω πλατφόρμα. Εάν μετά την εγγραφή παρέχετε δεδομένα για
τα οχήματα του στόλου σας (πινακίδες κυκλοφορίας και αναγν/κό αριθμό οχήματος - FIN), μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της δωρεάν βασικής υπηρεσίας RIO Essentials, όπως π.χ.
ανάλυση απόδοσης αναφορικά με το όχημα. Καθώς διατίθενται περισσότερες υπηρεσίες έναντι
αμοιβής, για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών είναι απαραίτητη η παροχή των στοιχείων
πληρωμής σας για σκοπούς χρέωσης.
Νομική βάση για την επεξεργασία
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Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, το συμβαλλόμενο μέρος της
οποίας είναι το ενδιαφερόμενο, ή για την διεξαγωγή προσυμβατικών μέτρων, η οποία
πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων
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Εταιρείες του Ομίλου VW Truck & Bus
Οι εκτελούντες την επεξεργασία
Αρχές (π.χ. φορολογική υπηρεσία)
Εταίροι πάροχοι υπηρεσιών (εφόσον έχει γίνει κράτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών)
Πάροχοι υπηρεσιών στα πλαίσια μεταβίβασης λειτουργίας
Διαβίβαση σε τρίτες χώρες
Δεν υπάρχει πρόθεση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς
οργανισμούς.

Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων
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Η συνολική διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας εξαρτάται από την τήρηση αρχείων
εμπορικού και φορολογικού δικαίου, καθώς και από τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης (π.χ.
διάρκεια ζωής των οχημάτων).
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων ιστορικού από την χρήση του RIO Essentials ανέρχεται κατά
κύριο λόγο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Όλες οι άλλες περίοδοι διατήρησης ποικίλουν και
καθορίζονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των εκάστοτε υπηρεσιών.
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
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Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, μπορείτε να
ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζονται οι υπεύθυνοι
(π.χ. σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες
αποδεκτών, την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης).
Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, μπορείτε να
ζητήσετε αμέσως τη διόρθωση ανακριβειών ή την συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας
που έχουν αποθηκευτεί από τον υπεύθυνο.
Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας
που έχουν αποθηκευτεί από τον υπεύθυνο.
Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων.
Σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων,
μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που δώσατε κάποτε στον υπεύθυνο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι ο υπεύθυνος δεν επιτρέπεται πλέον να συνεχίσει στο μέλλον την
επεξεργασία δεδομένων, η οποία βασιζόταν αποκλειστικά στην εν λόγω συγκατάθεση.
Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων μπορείτε να
διαμαρτυρηθείτε στην εποπτική αρχή. Για το λόγο αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε κατά κανόνα στην
εποπτική αρχή της συνήθους κατοικίας ή του χώρου εργασίας σας ή της έδρας της εταιρείας μας.
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Δεδομένα, τα οποία επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είτε απαιτούνται από το νόμο ή τη
σύμβαση, ή είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασης.
Η μη παροχή των υποχρεωτικών στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπληρωθούν οι
σκοποί της επεξεργασίας. Επομένως, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας ως χρήστης της
πλατφόρμας και έτσι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται στην
εν λόγω πλατφόρμα.
Τα δεδομένα που δεν επισημαίνονται ως υποχρεωτικά αποτελούν προαιρετικές πληροφορίες. Η μη
παροχή των προαιρετικών πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σας παρέχουμε
επαρκή μέριμνα, για παράδειγμα να μην μπορούμε να σας παρέχουμε συστάσεις προϊόντων ή
επίσης να μην μπορούμε να εκτελέσουμε πλήρως συγκεκριμένες υπηρεσίες (η κράτηση των οποίων
μπορεί να γίνει επιπλέον).
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Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Δεν υφίσταται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 22 παρ. 1,4 του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
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Ανακύπτουσες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

☒

Επαγγελματικά οργανωτικά δεδομένα επικοινωνίας και εργασίας
Επώνυμο, όνομα, φύλο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, κινητό, επιχείρηση,
τομέας, τμήμα, κέντρο κοστολόγησης, αριθμοί προσωπικού, αρμοδιότητες, λειτουργίες, παρουσία
(Ναι/Όχι) κ.λπ.
Δεδομένα χρήσης πληροφορικής
Αναγν/κό χρήστη (UserID), ρόλοι, δικαιώματα, χρόνοι σύνδεσης, όνομα υπολογιστή, διεύθυνση ΙΡ,
GID, αριθμός Legic κ.λπ.
Δεδομένα χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος με αναγν/κό αρ. οχήματος/πινακίδα
κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος - παροχή εγγύησης, ευθύνη προϊόντος, ασφαλής
λειτουργία οχήματος
Για τα δεδομένα που απορρέουν από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος, τα οποία συνδέονται με
τον αναγν/κό αριθ. οχήματος/πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος και τα οποία είναι σημαντικά για
επισκευές συνεργείου, παροχές εγγύησης ή ευθύνη προϊόντος, ή η διαθεσιμότητα των οποίων είναι
απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος.
Δεδομένα σύμβασης
αγορασμένα προϊόντα, (χρηματοοικονομικές) υπηρεσίες, ημερομηνία σύμβασης αγοράς, τιμή
αγοράς, πρόσθετος εξοπλισμός, εγγυήσεις κ.λπ.
Δεδομένα χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος με αναγν/κό αρ./πινακίδα κυκλοφορίας
μηχανοκίνητου οχήματος - συστήματα υποστήριξης, οδική συμπεριφορά κ.λπ.
Για τα δεδομένα που απορρέουν από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος, τα οποία συνδέονται με
τον αναγν/κό αριθ./πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος και επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά ή τη
χρήση συστημάτων υποστήριξης και των δεδομένων χρήστης τους κ.λπ.
Δεδομένα θέσης
GPS, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προφίλ κίνησης, τοποθεσία Wi-Fi hotspot κ.λπ.
Δεδομένα για προσωπικές/επαγγελματικές σχέσεις & χαρακτηριστικά
Δεδομένα σχετικά με τη θέση εργασίας, επαγγελματική σταδιοδρομία, αρχαιότητα, καθήκοντα,
δραστηριότητες, δεδομένα εισόδου και εξόδου, προσόντα, κ.λπ.
Πιστωτικά και τραπεζικά δεδομένα
Ιστορικό πληρωμών, ισολογισμοί, δεδομένα από πιστωτικά γραφεία, τιμές score, οικονομικές
συνθήκες, τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμός πιστωτικής κάρτας, κ.λπ.
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