Personvernregler for registrering på RIO-plattformen

Du har bestemt deg for tjenester fra TB Digital Services GmbH; Vi takker for at du stoler på oss. I forbindelse med
tilhørende bruk av RIO-plattformen, samt mulige tjenester på denne plattformen, samler og behandler vi ulike
personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle de fastlagte formålene. Nedenfor gir vi deg informasjonen
i henhold til art. 13 DS-GVO (tysk personopplysningslov), f.eks. hvilke data det dreier seg om, hvordan de
behandles og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse.
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Navn og kontaktinformasjon for den ansvarlige
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tlf. 00800 / 22 55 07 46
E-post:info@rio.cloud

Forretningsfører
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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formålene med behandlingen
Dataene som du oppgir når du registrerer deg på RIO-plattformen, blir brukt til å opprette en profil av
deg på RIO-plattformen. Hvis du etter registreringen oppgir data for kjøretøyene i vognparken din (skilt
og Understellsnummer), kan du bruke tjenestene til vår gratis, grunnleggende tjeneste RIO Essentials,
f.eks. kjøretøyrelatert ytelsesanalyse. Siden ytterligere tjenester leveres mot et gebyr, er det for
faktureringsformål nødvendig at du oppgir betalingsinformasjonen din for å kunne motta disse
tjenestene.
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Rettslig grunnlag for behandlingen
Behandlingen er nødvendig for fullbyrdelsen av en kontrakt, der avtalepartneren er den registrerte
personen, eller for utførelsen av tiltak i forbindelse med avtaleutkast, som utføres på anmodning av
den registrerte personen.
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Mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysninger
•
•
•
•
•
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Foretak av VW Truck & Bus Group
Behandlingsansvarlig
Myndigheter (f.eks. skattevesen)
Tjenestepartner (hvis tilsvarende tjenester er booket)
Tjenesteleverandører i sammenheng med en funksjonsoverføring
Tredjelands overføring
Det finnes ingen intensjoner om å overføre personopplysningene til et tredjeland eller en internasjonal
organisasjon.
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Varigheten av datalagringen
Den generelle varigheten av lagring av dataene dine avhenger av handelsrettslig og skatterettslig
bokføringsplikt og varigheten av forretningsforholdet (f.eks. kjøretøyenes levetid).
Oppbevaringstiden for historiske data fra bruken av RIO Essentials er vanligvis ti (10) kalenderdager;
alle andre oppbevaringstider varierer og finnes i de respektive tjenestevilkårene.
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Du har følgende rettigheter:
•

•
•
•
•

•
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Ifølge art. 15 DS-GMO har du rett til å be om informasjon om personopplysningene din som har blitt
behandlet av den behandlingsansvarlige (f.eks. formålet med behandlingen, hvilke typer
personopplysninger som behandles, hvem som er mottakere, den planlagte oppbevaringstiden).
Ifølge art. 16 DS-GMO kan du umiddelbart kreve rettelse av uriktige eller ferdigstillelse av
personopplysninger som er lagret hos behandlingsansvarlig.
I henhold til art. 17 DS-GVO kan du under visse omstendigheter be om sletting av dine
personopplysninger som er lagret hos behandlingsansvarlig.
I henhold til art. 18 DS-GVO kan du under visse omstendigheter kreve begrenset behandlingen av dine
personopplysninger.
I henhold til art. 7 pkt. 3 DS-GVO kan du til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke fra
behandlingsansvarlig. Som følge av dette kan behandlingsansvarlig ikke fortsette fremtidig
databehandling, som utelukkende var basert på dette samtykket.
I henhold til art. 77 DS-GVO kan du klage til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte
tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidsplassen din eller vårt hovedkontor.
Opplysninger som er merket som obligatorisk, kreves enten rettslig eller kontraktsmessig eller
kreves for kontraktens inngåelse.
Unnlatelse av å gi de obligatoriske opplysningene, betyr at formålet med behandlingen ikke kan
oppfylles, og du som bruker altså ikke kan registreres fullt på plattformen og dermed ikke kan bruke
tjenestene som tilbys gjennom denne plattformen.
Opplysninger som ikke er merket som obligatoriske er frivillige. Unnlatelse av å gi de frivillige
opplysningene, betyr at vi ikke kan ivareta deg fullt ut, f.eks. ikke gi deg produktanbefalinger eller at du
ikke fullt ut kan utføre bestemte tjenester (som kan bestilles i tillegg).
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Automatiserte avgjørelser
Det eksisterer ingen automatiserte avgjørelser iht. art. 22 pkt.1.4 DS-GVO.
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Typer personopplysninger som innhentes

☒

Profesjonell kontakt- og (arbeids-) organisasjonsopplysninger
Navn, fornavn, kjønn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, mobilnummer, firma, område, avdeling,
kostnadssted, personnummer, ansvar, funksjoner, tilstedeværelse (ja/nei) osv.
IT-bruksdata
Bruker-ID, roller, autorisasjoner, innloggingstider, datamaskinnavn, IP-adresse, GID, Leg.nr. osv.
Bruksdata for motorkjøretøy med Understellsnummer/skilt – garanti, produktansvar, sikker
kjøretøydrift
Data, knyttet til chassis-/registreringsnummer, som resulterer fra bruken av motorkjøretøy og som er
relevante i forhold til reparasjon, garantier eller produktansvar eller hvis tilgjengelighet er nødvendig
for sikker kjøretøydrift.
Kontraktdata
kjøpte produkter, (finansielle) tjenester, kjøpsdato, kjøpesum, spesialutstyr, garantier osv.
Bruksdata for motorkjøretøy med chassis-/registreringsnummer – hjelpesystemer, kjøreadferd
osv.
Data, knyttet til chassis-/registreringsnummer, som resulterer fra bruken av motorkjøretøy og som er
relevante i forhold til kjøreadferd eller bruk av hjelpesystemer og deres spesifikke driftsdata osv.
Posisjonsdata
GPS, radionett-lokalisering, bevegelsesprofil, WLAN-hotspot-lokalisering osv.
Opplysninger om personlige/profesjonelle forhold og egenskaper
Opplysninger om jobbtittel, yrkeskarrière, ansiennitet, oppgaver, aktiviteter, data for inn- og uttredelse,
kvalifikasjoner osv.
Kreditt- og bankopplysninger
Betalingsadferd, regnskap, opplysninger fra opplysningsbyråer, poengverdier, formuesforhold,
kontoopplysninger, kredittkortnummer osv.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

