
 

 
Ön a TB Digital Services GmbH szolgáltatásait választotta; köszönjük az irántunk tanúsított bizalmát. A RIO-

platform használatával, valamint a platformon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban különböző személyes 

adatokat gyűjtünk be és dolgozunk fel, amelyek a meghatározott célok eléréséhez szükségesek. Az alábbiakban 

megadjuk, hogy a DS-GVO (Adatvédelmi alaprendelet) 13. cikke értelmében ez például milyen adatokat érint, 

hogyan kerülnek ezek feldolgozásra, és milyen jogokkal rendelkezik e tekintetben. 

 

1 A felelős személy neve és elérhetőségei 
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2 a feldolgozás céljai 
A RIO-platformra történő regisztrációkor megadott adatokat arra használjuk fel, hogy létrehozzunk egy 
profilt a RIO-platformon. Ha a regisztrációt követően adatokat szolgáltat a gépjárműflotta járműveiről 

(rendszám és alvázszám), használhatja az ingyenes RIO Essentials alapszolgáltatás szolgáltatásait, mint 

például a gépjármű teljesítményelemzését. Mivel díj ellenében további szolgáltatásokat nyújtunk, ezen 
szolgáltatások megvásárlásakor a számlázáshoz meg kell adnia fizetési adatait. 

3 Az adatfeldolgozás jogcíme 

Az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy szerződő fél, 

vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása az érintett személy kérésére történik. 

4 A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái 

• A VW Truck & Bus Group csoportja 

• Adatfeldolgozók 

• Hatóságok (például adóhivatal) 

• Szervizpartnerek (a megfelelő szolgáltatások lefoglalásakor) 

• A szolgáltató egy funkció átvitelével kapcsolatban 

5 Harmadik országbeli átadás  

Nem áll szándékunkban átadni a személyes adatokat egy harmadik országnak vagy nemzetközi 
szervezetnek. 

Adatvédelmi irányelv a RIO-platformra történő regisztrációhoz 



 

6 Az adattárolás időtartama 

Az adatok tárolásának általános időtartama a kereskedelmi és adójógi megőrzési követelményektől, 
valamint az üzleti kapcsolat fennállásától (például a jármű élettartamától) függ.  

A RIO Essentials használatából származó adatok megőrzési ideje általában tíz (10) naptári nap; az 
összes többi megőrzési idő változik, és megtalálható a szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben. 

7 A következő jogokkal rendelkezik: 

• A DS-GVO 15. cikke értelmében lekérheti az adatkezelő által feldolgozott személyes adataival 

kapcsolatos információkat (például a feldolgozási célokról, a személyes adatok kategóriáiról, a 

címzettek kategóriáiról, a tervezett tárolási időszakról). 

• A DS-GVO 16. cikke értelmében haladéktalanul kérheti a felelős személy által tárolt helytelen személyes 

adatok helyesbítését vagy kiegészítését. 

• A DS-GVO 17. cikke értelmében bizonyos feltételek mellett kérheti a felelős személy által tárolt 

személyes adatok törlését. 

• A DS-GVO 18. cikke értelmében bizonyos feltételek mellett kérheti a személyes adatok feldolgozásának 

korlátozását. 

• A DS-GVO 3. cikk 7. bekezdése értelmében bármikor visszavonhatja a felelős személytől az egyszer 

megadott hozzájárulását. Ennek eredményeképpen az adatfeldolgozásért felelős személy, amely 

kizárólag e hozzájáruláson alapult, nem a továbbiakban nem járhat el. 

• A DS-GVO 77. cikke értelmében panaszt intézhet egy felügyeleti hatósághoz. Ehhez rendszerint 

kapcsolatba léphet a tartózkodási helyét vagy munkahelyét felügyelő testülettel vagy a vállalkozásunk 

székhelyével. 

8 A kötelező adatokat törvény vagy szerződés írja elő, vagy a szerződés megkötéséhez szükségesek.  

A kötelező adatok benyújtásának elmulasztása azt jelenti, hogy a feldolgozás céljait nem lehet 

teljesíteni, így Ön felhasználóként nem kerül teljesen regisztrálásra a platformon, és nem használhatja a 

platform által kínált szolgáltatásokat. 
 

Azok az adatok, amelyek nem kötelezőek, önkéntes információk. Az önkéntes adatok benyújtásának 
elmulasztása azt eredményezi, hogy nem tudjuk megfelelően kezelni Önt, nem tudunk 

termékjavaslatokat nyújtani, vagy nem tudunk teljes mértékben teljesíteni bizonyos szolgáltatásokat 

(amelyeket le lehet foglalni). 

9 Automatikus döntéshozatal 

A DS-GVO 22. cikke értelmében nincs automatikus döntéshozatal.   



 

10 A begyűjtött személyes adatok kategóriái 

☒ Szakmai kapcsolattartási és (munka-) szervezeti adatok  

Név, utónév, nem, cím, e-mail-cím, telefonszám, mobiltelefonszám, cég, terület, részleg, költséghely, 
személyi számok, illetékességek, funkciók, jelenlét (igen/nem) stb. 

☒ IT használati adatok 

Felhasználói azonosító, szerepkörök, jogosultságok, bejelentkezési idők, számítógépnév, IP-cím, GID, 

Legic-sz. stb. 

☒   Gépjárműhasználati adatok alvázszámmal/rendszámmal, garancia, szavatosság, 

termékszavatosság, biztonságos  gépjármű-üzemeltetés 
A gépjárműhasználat során felmerülő alvázszámhoz/rendszámhoz kapcsolódó adatok, amelyek 

szükségesek a javításhoz, a garanciához, a szavatossághoz vagy termékszavatossághoz, vagy amelyek 

szükségesek a gépjármű biztonságos üzemeltetéséhez. 

☒   A szerződésben szereplő adatok 

megvásárolt termékek, (pénzügyi) szolgáltatások, a vásárlás dátuma, vételár, kiegészítő felszerelés, 

garanciák stb. 

☒   Gépjárműhasználati adatok alvázszámmal/rendszámmal, támogatási rendszerek, menetviszony 

stb.  
A gépjárműhasználat során felmerülő alvázszámhoz/rendszámhoz kapcsolódó adatok, amelyeknek a 

menetviszonyban, valamint támogatási rendszerek használatában és azok működési adataiban van 
szerepük stb. 

☒ Pozícióadatok  

GPS, rádióhálózati elhelyezkedés, mozgásprofil, WLAN hotspot elhelyezkedés stb. 

☒ Személyes/szakmai körülmények és jellemzők adatai  

A szakmai címhez, a szakmai fejlődéshez, a munkaviszony idejéhez, a feladatokhoz, a 

tevékenységekhez, a belépési és kilépési adatokhoz, a képesítésekhez stb. kapcsolódó adatok.  

☒   A hitelképességhez kapcsolódó és banki adatok 

Fizetési magatartás, mérlegek, hitelezői adatok, pontszámok, vagyoni helyzet, számlaadatok, 

hitelkártyaszám stb. 
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