
 

 
Jūs esat izvēlējies TB Digital Services GmbH pakalpojumus; mēs pateicamies par mums izrādīto uzticību. 

Saistībā ar RIO platformas un iespējamo pakalpojumu izmantošanu mēs šajā platformā ievācam un 

apstrādājam dažādus personas datus, kuri ir nepieciešami noteikto uzdevumu izpildei. Tālāk tekstā ir sniegta 

informācija saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 13. pantu, piem., par kādiem datiem ir runa, 

kādā veidā tie tiek apstrādāti un kādas saistībā ar to ir jūsu tiesības. 

 

1 Pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds un kontaktinformācija 

TB Digital Services GmbH 
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21 
80807 München 
Tālr.: 00800 / 22 55 07 46 

E-pasts: info@rio.cloud 

Izpilddirektori 
Jan Kaumanns 
Stefan Heymann 

 

2 Apstrādes nolūki 
Dati, kurus jūs norādījāt, kad reģistrējāties RIO platformā, tiek izmantoti, lai RIO platformā izveidotu 
jūsu profilu. Ja jūs pēc reģistrēšanās ievadāt datus par sava autoparka transportlīdzekļiem (valsts 

reģistrācijas numuru un VIN), jūs varat izmantot bezmaksas pamatpakotnes RIO Essentials 

pakalpojumus, piem., transportlīdzekļa veiktspējas analīzi. Tā kā par maksu tiek piedāvāti vēl citi 
pakalpojumi, lai iegūtu šos pakalpojums un norēķinātos par tiem, jums ir jānorāda maksājuma 

informācija. 

3 Apstrādes juridiskais pamats 

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai 
pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

4 Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas 

• VW Truck & Bus grupas uzņēmumi 

• Pasūtījuma apstrādātājs 

• Iestādes (piem, Valsts ieņēmumu dienests) 

• Servisa partneris (ja ir pasūtīti attiecīgie pakalpojumi) 

• Pakalpojuma sniedzējs pienākumu deleģēšanas ietvaros 

5 Nosūtīšana uz trešajām valstīm  

Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai. 
 

Datu aizsardzības noteikumi reģistrācijai RIO platformā  



 

6 Datu glabāšanas ilgums 

Jūsu datu vispārīgais glabāšanas laiks ir atkarīgs no komerctiesībās un nodokļu tiesībās noteiktajām 

uzglabāšanas prasībām un darījumattiecību sastāva (piem., transportlīdzekļu kalpošanas laika).  

RIO Essentials izmantošanas laikā iegūtie senākie dati tiek glabāti desmit (10) kalendārās dienas; citi 
glabāšanas laiki var būt atšķirīgi un ir minēti attiecīgajos pakalpojumu vispārīgajos noteikumos. 

7 Jums ir tālāk minētās tiesības. 

• Saskaņā ar VDAR 15. pantu jūs varat pieprasīt informāciju par personas datiem, kurus apstrādā pārzinis 

(piem., apstrādes nolūkiem, personu datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, paredzēto glabāšanas 

ilgumu). 

• Saskaņā ar VDAR 16. pantu jūs varat pieprasīt, lai nekavējoties tiktu izlaboti neprecīzie jūsu personas 

dati, kas ir saglabāti pie pārziņa, vai lai nepilnīgie personas dati tiktu papildināti. 

• Saskaņā ar VDAR 17. pantu jūs varat pieprasīt, lai tiktu dzēsti jūsu pie pārziņa saglabātie personas dati, 

ja pastāv kāds no noteiktajiem nosacījumiem. 

• Saskaņā ar VDAR 18. pantu jūs varat pieprasīt, lai tiktu ierobežota jūsu personas datu apstrāde, ja 

pastāv kāds no noteiktajiem nosacījumiem. 

• Saskaņā ar VDAR 7. panta 3. daļu jūs jebkurā laikā varat pie pārziņa atsaukt savu piekrišanu. Tas 

nozīmē, ka pēc atsaukšanas pārzinis vairs nedrīkst turpināt datu apstrādi, kas balstās tikai uz šo doto 

piekrišanu. 

• Saskaņā ar VDAR 77. pantu jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Jūs varat vērsties 

uzraudzības iestādē, kas atrodas jūsu pastāvīgajā dzīvesvietā vai darba vietā, vai mūsu uzņēmuma 

galvenajā birojā. 

8 Datus, kas jānorāda obligāti, nosaka likums vai līgums, vai arī tie ir nepieciešami līguma 

noslēgšanai.  

Ja nenorādāt obligātos datus, tad netiek sasniegti apstrādes mērķi, jūs kā lietotājs netiekat pilnībā 

reģistrēts platformā un līdz ar to nevarat izmantot platformā piedāvātos pakalpojumus. 
 

Dati, kas nav apzīmēti kā obligātie dati, ir brīvprātīgi norādāma informācija. Ja nenorādāt brīvprātīgos 
datus, tad jūs netiksiet pienācīgi apkalpots, resp., mēs nevarēsim jums sniegt ieteikumus par 
produktiem vai pilnā apjomā nodrošināt specifiskos pakalpojumus (kurus var pasūtīt papildus). 

9 Automatizēta lēmumu pieņemšana 

Saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. daļu automatizēti lēmumi netiek pieņemti.   



 

10 Noteiktās personas datu kategorijas 

☒ Profesionālā kontaktinformācija un darba (organizācijas) dati  

Uzvārds, vārds, dzimums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, sabiedrība, 
joma, nodaļa, izmaksu centrs, personāla numuri, atbildības jomas, pienākumi, pieejamība (jā/nē) utt.) 

☒ IT izmantošanas dati 

Lietotāja ID, lomas, tiesības, pieteikšanās laiki, datora nosaukums, IP adrese, GID, Legic Nr. utt. 

☒   Mehāniskā tr. līdz. izmantošanas dati ar VIN/tr. līdz. reģistrācijas numuru – garantijas saistības, 

atbildība par izstrādājuma nekaitīgumu, droša transportlīdzekļa ekspluatācija 

Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanas dati, kas ir saistīti ar VIN/tr. līdz. reģistrācijas numuru un ir 
svarīgi saistībā ar remontiem darbnīcā, garantiju vai atbildību par izstrādājuma nekaitīgumu, vai to 

pieejamība ir nepieciešama drošai transportlīdzekļa ekspluatācija. 

☒   Līguma dati 

Nopirktie produkti, (finanšu) pakalpojumi, pirkšanas līguma datums, pirkuma cena, papildaprīkojums, 
garantijas utt. 

☒   Mehāniskā tr. līdz. izmantošanas dati ar VIN/tr. līdz. reģistrācijas numuru – palīgsistēmas, 

braukšanas īpašības utt.  
Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanas dati, kas ir saistīti ar VIN/tr. līdz. reģistrācijas numuru un 
attiecas uz braukšanas īpašībām un palīgsistēmu lietošanu, un konkrēti lietojuma dati utt. 

☒ Atrašanās vietas dati  

GPS, atrašanās vietas noteikšana, izmantojot radiotīklu, kustību profils, atrašanās vietas noteikšana, 
izmantojot WLAN tīklāju utt. 

☒ Dati par personīgajām/darba attiecībām un īpašības  

Dati par amata nosaukumu, profesionālo karjeru, piederību uzņēmumam, uzdevumiem, nodarbošanos, 
iestāšanās un izstāšanās dati, kvalifikācija utt.  

☒   Maksātspējas un bankas dati 

Maksājumu vēsture, bilances, kredītiestāžu dati, kredītspēja, mantiskās attiecības, konta informācija, 

kredītkartes numurs utt. 
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