Tietosuojaohjeet RIO-alustalle rekisteröintiä varten

Olet valinnut TB Digital Services GmbH:n palvelut. Kiitämme sinua luottamuksestasi. Niihin liittyvän RIO-alustan
sekä tämän alustan mahdollisten palveluiden käyttöön liittyen pyydämme ja käsittelemme erilaisia
henkilökohtaisia tietoja, joita tarvitaan määritettyihin tarkoituksiin. Seuraavassa annamme yleisen tietosuojaasetuksen 13 artiklan mukaiset tiedot, mm. mistä tiedoista on kyse, millä tavalla tietoja käsitellä ja mitä
oikeuksia sinulla on niihin liittyen.
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Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Puhelin 00800 / 22 55 07 46
E-Mail:info@rio.cloud

Toimitusjohtaja
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Käsittelyn tarkoitukset
RIO-alustalle rekisteröinnin yhteydessä antamiasi tietoja käytetään, kun sinulle luodaan profiili RIOalustalle. Kun annat rekisteröinnin jälkeen ajoneuvokantasi ajoneuvojen tiedot (rekisterinumero ja
ajoneuvon tunnistenumero), voit käyttää ilmaisen RIO Essentials -peruspalvelun toimintoja, kuten
ajoneuvokohtaista suorituskykyanalyysia. Koska muut palvelut saa käyttöön maksusta, niiden
yhteydessä tulee antaa maksutiedot laskutusta varten.
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Tietojen käsittely oikeusperusta
Tietojen käsittelyä tarvitaan sen sopimuksen täyttämistä varten, jonka osapuolena kyseinen henkilö
on, tai kyseisen henkilön pyynnöstä suoritettavien sopimusta edetävien toimien suorittamiseksi.
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Henkilökohtaisten tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaluokat
•
•
•
•
•
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VW Truck & Bus -ryhmän yritykset
Toimeksiannon käsittelijä
Viranomaiset (esim. verohallinto)
Huoltokumppani (mikäli vastaavia palveluita on tilattu)
Toiminnon suorittamiseen liittyvä palveluntarjoaja
Tietojen välittäminen kolmansiin maihin
Henkilökohtaisia tietoja ei ole tarkoitus välittää kolmansiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille.
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Tietojen tallentamisen kesto
Tietojesi tallentamisen yleinen kesto riippuu kauppa- ja vero-oikeudellisista säilytysvelvollisuuksista
sekä liikesuhteen tyypistä (esim. ajoneuvojen käyttöikä).
Historiatietojen säilytysaika RIO Essentialsin käytöstä on periaatteessa kymmenen (10) kalenteripäivää.
Kaikki muut säilytysajat vaihtelevat, ja ne tulee katsoa kyseisistä yleisistä kauppaehdoista.
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Sinulla on seuraavat oikeudet:
•

•
•
•
•

•
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Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 15 artiklan mukaan voit vaatia vastuuhenkilön käsittelemiä
sinua koskevia tietoja (esim. käsittelyn tarkoitukset, henkilökohtaisten tietojen luokat,
vastaanottajaluokat, suunniteltu tallennuksen kesto).
Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 16 artiklan mukaan voit vaatia sinua koskevien virheellisten
henkilökohtaisten tietojen oikaisua tai täydennystä vastuuhenkilöltä.
Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 17 artiklan mukaan voit vaatia sinua koskevien
henkilökohtaisten tietojen poistamista vastuuhenkilöltä tietyillä edellytyksillä.
Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 18 artiklan mukaan voit vaatia sinua koskevien
henkilökohtaisten tietojen käsittely rajoittamista vastuuhenkilöltä tietyillä edellytyksillä.
Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 7 artiklan 3 kohdan mukaan voit aina peruuttaa kerran
vastuuhenkilölle antamasi hyväksynnän. Siitä seuraa, että vastuuhenkilö ei saa enää jatkaa niiden
tietojen käsittelyä, joita tämä hyväksyntä koski.
Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 77 artiklan mukaan voit valittaa valvontaviranomaiselle. Yleensä
voit ottaa yhteyttä kotipaikkasi tai työpaikkasi tai meidän toimipaikkamme valvontaviranomaiseen.
Pakollisiksi merkityt tiedot ovat joko lakisääteisesti tai sopimuksen nojalla määrätty, tai
sopimuksen täytäntöönpano edellyttää niitä.
Pakollisten tietojen ilmoittamatta jättämisestä seuraa, että käsittely tarkoituksia ei voida täyttää, joten
sinua ei voida ilmoittaa alustan täysimääräiseksi käyttäjäksi, ja siten et voi käyttää tällä alustalla
tarjottuja palveluita.
Tiedot, joita ei ole merkitty pakollisiksi, ovat vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten tietojen ilmoittamatta
jättämisestä seuraa, että emme voi palvella sinua tarkoituksenmukaisesti tai emme voi antaa sinulle
tuotesuosituksia tai emme voi suorittaa erityisiä palveluita (jotka voidaan lisätä mukaan) täydessä
laajuudessaan.
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Automatisoitu päätöksentekomenettely
Yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 22 artiklan 1, 4 kohtien mukaista automatisoitua
päätöksentekomenettelyä ei ole.
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Henkilökohtaisten tietojen korostetut luokat

☒

Ammatilliset yhteystiedot ja (työ-)organisaatiotiedot
Nimi, etunimi, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, yhteisö,
alue, osasto, kustannuspaikka, henkilöstönumerot, vastuut, toiminnot, läsnäolo (kyllä/ei) jne.
IT-käyttötiedot
Käyttäjätunnus, roolit, käyttöoikeudet, kirjautumisajat, tietokoneen nimi, IP-osoite, GID, Legic-nro jne.
Ajoneuvon käyttötiedot ja ajoneuvon tunnistenumero-/valmistenumero, takuu, tuotevastuu,
turvallinen ajoneuvon käyttö
Ajoneuvon käyttöä koskevat tiedot, jotka liittyvät rekisteri-/valmistenumeroon ja joilla on merkitystä
korjaamon suorittamiin korjaustöihin, takuusuorituksiin tai tuotevastuuseen, tai joiden saatavilla olo
on turvallisen ajoneuvon käytön edellytys.
Sopimustiedot
Ostetut tuotteet, (taloudelliset) palvelut, kauppasopimuksen päivämäärä, kauppahinta,
erikoisvarusteet, takuut jne.
Ajoneuvon käyttötiedot ja rekisteri-/valmistenumero – avustinjärjestelmät, ajokäyttäytyminen
jne.
Ajoneuvon käyttöä koskevat tiedot, jotka liittyvät rekisteri-/valmistenumeroon ja jotka koskevat
ajokäyttäytymistä tai avustinjärjestelmien käyttöä ja niiden konkreettisia käyttöpäivämääriä jne.
Sijaintitiedot
GPS, radioverkkopaikannus, liikkumisprofiili, WLAN-hotspot-paikannus jne.
Henkilökohtaisia/ammatillisia olosuhteita ja erityispiirteitä koskevat tiedot
Tehtävänimikettä, ammatillista uraa, palvelusaikaa, tehtäviä, tulo- ja lähtötietoja, pätevyyksiä jne.
koskevat tiedot.
Luotto- ja pankkitiedot
Maksukäyttäytyminen, taseet, luottotietopalveluiden tiedot, vertailuarvot, varat ja velat, pankkiyhteys,
luottokortin numero jne.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

