Isikuandmete puutumatusteade RIO-platvormil registreerimise
kohta
Olete otsustanud ettevõtte TB Digital Services GmbH teenuste kasuks; täname, et meid usaldate. Seoses
kaasneva RIO-platvormi ja platvormil pakutavate võimalike teenuste kasutamisega kogume ning töötleme
erinevaid isikuandmeid, mis on vajalikud kindlaksmääratud otstarvete täitmiseks. Alljärgnevalt anname teile
teavet vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 13, nt milliste andmetega on tegu, millisel viisil neid
töödeldakse ja millised õigused teil seoses sellega on.
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Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel 00800 / 22 55 07 46
E-post: info@rio.cloud

Tegevjuht
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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töötlemise eesmärgid
Andmeid, mis te registreerimisel RIO-platvormil esitate, kasutatakse profiili loomiseks teie kohta RIOplatvormil. Kui esitate pärast registreerimist andmeid oma sõidukipargi sõidukite kohta
(registreerimisnumber ja VIN), saate kasutada RIO Essentials tasuta baasteenust nagu näiteks sõidukiga
seotud jõudluse analüüsi. Kuna täiendavaid teenuseid osutatakse tasuliselt, on seoses teenustega
arveldamiseks vaja, et esitaksite oma makseandmed.
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Töötlemise õiguslikud alused
Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille lepinguosaline asjaomane isik on, või lepingueelsete
meetmete teostamiseks, mis toimub asjaomase isiku nõudel.
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Isikuandmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad
•
•
•
•
•
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Kontserni VW Truck & Bus ettevõtted
Volitatud töötleja
Ametivõimud (nt maksuamet)
Teeninduspartnerid (kui vastavad teenused on broneeritud)
Teenuseosutaja funktsioonide edasiandmise raames
Kolmandasse riiki edastamine
Isikuandmeid ei kavatseta kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile edastada.
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Andmete salvestamise kestus
Teie andmete säilitamise üldine kestus sõltub äri- ja maksuõiguses sätestatud säilitamiskohustustest
ning ärisuhete seisust (nt sõidukite eluiga).
RIO Essentials kasutamise ajalooliste andmete säilitamisaeg on põhimõtteliselt kümme (10)
kalendripäeva; kõik muud säilitusajad varieeruvad ja neid tuleb vaadata vastavate teenuste üldistest
äritingimustest.
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Teil on järgmised õigused.
•

•
•
•
•

•
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Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 võite nõuda teavet oma isikuandmete kohta,
mida vastutav töötleja töötleb (nt töötlemise eesmärgi, isikuandmete kategooriate, vastuvõtjate
kategooriate ja kavandatava säilitamise kestuse kohta).
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 võite nõuda oma ebatäpsete isikuandmete
korrigeerimist või täiendamist, mis vastutav töötleja on salvestanud.
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 võite teatud tingimustel nõuda oma
isikuandmete kustutamist, mis vastutav töötleja on salvestanud.
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 18 võite nõuda teatud tingimustel oma
isikuandmete töötlemise piiramist.
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõikele 3 võite kord antud nõusoleku vastutavalt
töötlejalt tagasi võtta. Seetõttu ei tohi vastutav töötleja ainult sellel nõusolekul põhinevat andmete
töötlemist tulevikus enam jätkata.
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 77 võite kaevata järelevalveasutusele. Reeglina on
teil võimalik pöörduda selleks oma alalise elukoha või töökoha või meie ettevõtte asukoha järgse
järelevalveasutuse poole.
Andmed, mis on tähistatud kohustuslike andmetena, on kas seaduse või lepinguga sätestatud või
lepingu sõlmimiseks vajalikud.
Kohustuslike andmete esitamata jätmise tõttu ei ole võimalik täita töötlemise eesmärke, te ei saa ka
kasutajana platvormil täielikult registreeruda ning ei saa seega kasutada teenuseid, mida platvormi
kaudu pakutakse.
Andmed, mis ei ole tähistatud kohustuslike andmetena, on vabatahtlikud andmed. Vabatahtlike
andmete esitamata jätmise tõttu ei abista me teid adekvaatselt ega anna tootesoovitusi või ei suuda
osutada täies mahus spetsiifilisi teenuseid (mida on võimalik juurde broneerida).
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Automatiseeritud töötlusel põhinevate otsuste tegemine
Automatiseeritud töötlusel põhinevate otsuste tegemist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse
artikli 22 lõikele 1,4 ei toimu.
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Kogutavate isikuandmete kategooriad

☒

Kutsealased kontakt- ja (töö)organisatsiooniandmed
Perekonna-, eesnimi, sugu, aadress, e-posti aadress, telefoni-, mobiilinumber, ettevõte, valdkond,
osakond, kulukeskus, töötaja viitenumber, volitused, funktsioonid, kohalolek (jah/ei) jne.
IT-kasutusandmed
UserID, rollid, volitused, sisselogimisajad, masinanimi, IP-aadress, rühmaident, LEGIC-i nr jne.
Sõiduki kasutusandmed koos VIN-i / sõiduki registreerimisnumbriga – tootegarantii,
tootevastutus, sõiduki ohutu kasutamine
Sõidukite kasutamise korral saadud andmed, mis on seotud VIN-i / sõiduki registreerimisnumbriga ja
mis on olulised seoses töökojas tehtavate remontide, tootegarantiide või tootevastutusega või mille
kättesaadavus on vajalik sõidukite turvaliseks kasutamiseks.
Lepinguandmed
ostetud tooted, (finants)teenused, ostulepingu kuupäev, ostuhind, erivarustus, garantiid jne.
Sõiduki kasutusandmed VIN-i / sõiduki registreerimisnumbriga – abisüsteemid, sõiduomadused
jne.
Sõidukite kasutamise korral saadud andmed, mis on seotud VIN-i / sõiduki registreerimisnumbriga ja
puudutavad sõiduomadusi, või abisüsteemide kasutamine ning nende rakendamise konkreetsed
andmed jne.
Positsiooniandmed
GPS, traadita positsioneerimine, sõidukäitumine, WLAN-kuumkoha positsioneerimine jne.
Andmed isiklikke/kutsealaste suhete ja tunnuste kohta
Andmed kutsenimetuse, kutsealase karjääri, ühe tööandja juures saavutatud pideva tööstaaži,
ülesannete, tegevuste, tööle asumise ja töökohalt lahkumise kuupäevade, kvalifikatsioonide jne kohta.
Krediidikvaliteedi- ja pangaandmed
Maksekäitumine, saldod, krediidiinfoandmed, skooriväärtused, majanduslik olukord, konto,
krediitkaardi number jne.

☒
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☒
☒

☒
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