
 

 
U hebt gekozen voor diensten van TB Digital Services GmbH; we bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons 

hebt gesteld. In verband met het hiervoor vereiste gebruik van het RIO-platform en mogelijke diensten op dit 

platform verzamelen en verwerken we verschillende persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwezenlijken 

van de vastgelegde doelen. In het onderstaande geven we u de informatie als bedoeld in art. 13 AVG, 

bijvoorbeeld om welke gegevens het hierbij gaat, op welke wijze ze worden verwerkt en welke rechten u in dit 

verband hebt. 

 

1 Namen en contactgegevens van de verantwoordelijke 

TB Digital Services GmbH 

Oskar-Schlemmer-Str. 19-21 
80807 München 

Tel. 00800 / 22 55 07 46 

E-mail:info@rio.cloud 

Directeuren 

Jan Kaumanns 
Stefan Heymann 

 

2 De doelen van de verwerking 
De door u bij de registratie op het RIO-platform aangegeven gegevens worden gebruikt om een profiel 
van u op het RIO-platform aan te maken. Wanneer u na de registratie gegevens over de voertuigen van 

uw wagenpark opgeeft (kenteken en VIN), kunt u gebruikmaken van de diensten van de kosteloze 
basisdienst RIO Essentials zoals bijvoorbeeld performanceanalyse met betrekking tot voertuigen. 
Omdat andere diensten betaald ter beschikking worden gesteld, is het voor het betrekken van deze 

diensten noodzakelijk uw betalingsgegevens op te geven ten behoeve van de afrekening, 

3 Wettelijke basis voor de verwerking 

De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een overeenkomst waarvan de betreffende 

persoon contracterende partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek 
van de betreffende persoon plaatsvindt. 

4 Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens 

• Ondernemingen van de VW Truck & Bus Groep 

• Opdrachtverwerkers 

• Overheidsorganen (bijv. belastingdienst) 

• Servicepartners (indien overeenkomstige diensten zijn geboekt) 

• Dienstverleners in het kader van een functie-overdracht 

5 Verstrekking aan derde land  

Het ligt niet in de bedoeling persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie te 

verstrekken. 

 

Privacyverklaring voor de registratie op het RIO-platform 



 

6 Duur van de gegevensopslag 

De algemene duur van de opslag van uw gegevens is afhankelijk van handelsrechtelijke en 

fiscaalrechtelijke bewaarplichten en van de duurzaamheid van de verbintenis (bijv. levensduur van de 

voertuigen).  
De bewaartermijn voor geschiedenisgegevens van het gebruik van RIO Essentials bedraagt in principe 
tien (10) kalenderdagen; alle verdere bewaartermijnen variëren en zijn te vinden in de betreffende 
diensten-AV. 

7 U beschikt over de volgende rechten: 

• Op grond van artikel 15 AVG kunt u informatie over uw door de verantwoordelijke verwerkte 

persoonsgegevens eisen (bijv. over de doelen van de verwerking, de categorieën van de 

persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, de geplande opslagduur). 

• Op grond van artikel 16 AVG kunt u onmiddellijk correctie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling 

van uw persoonsgegevens eisen, die bij de verantwoordelijke zijn opgeslagen. 

• Op grond van artikel 17 AVG kunt u onder bepaalde voorwaarden eisen dat uw persoonsgegevens 

worden gewist, die bij de verantwoordelijke zijn opgeslagen. 

• Op grond van artikel 18 AVG kunt u onder bepaalde voorwaarden eisen dat de verwerking van uw 

persoonsgegevens wordt beperkt. 

• Op grond van artikel 3 AVG kunt u uw eenmaal verleende toestemming te allen tijde tegenover de 

verantwoordelijke intrekken. Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordelijke de gegevensverwerking, die 

uitsluitend op deze toestemming was gebaseerd, voor de toekomst niet meer kan voortzetten. 

• Op grond van artikel 77 AVG kunt u bij een toezichthoudende autoriteit uw beklag doen. Doorgaans 

kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats of 

werklocatie of van de vestigingsplaats van onze onderneming. 

8 Gegevens die zijn aangeduid als verplichte gegevens, zijn wettelijk of contractueel voorgeschreven 

of zijn vereist voor het sluiten van de overeenkomst.  

Als de verplichte gegevens niet worden verstrekt, heeft dat tot gevolg dat niet kan worden voldaan aan 

de doelen van de verwerking, dat u als gebruiker dus niet volledig op het platform wordt aangemeld en 
dat u dus niet gebruik kunt maken van de diensten die via dit platform worden aangeboden. 
 
Gegevens die niet als verplichte gegevens zijn aangeduid, zijn vrijwillige gegevens. Als de vrijwillige 

gegevens niet worden verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij u niet adequaat kunnen ondersteunen dan 

wel u geen productaanbevelingen kunnen doen of ook specifieke diensten (die extra kunnen worden 
geboekt) niet in volle omvang kunnen uitvoeren. 

9 Geautomatiseerde besluitvorming 

Er bestaat geen geautomatiseerde besluitvorming als bedoeld in artikel 22, lid 1, 4 AVG.   



 

10 Categorieën van verzamelde persoonsgegevens 

☒ Beroepsmatige contact- en (arbeids-)organisatiegegevens  

Naam, voornaam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, onderneming, 
sector, afdeling, kostenplaats, personeelsnummers, bevoegdheden, functies, aanwezigheid (Ja/Nee) 

enz. 

☒ IT-gebruiksgegevens 

UserID, rollen, rechten, login-tijden, computernaam, IP-adres, GID, Legic-nr. enz. 

☒   Voertuiggebruiksgegevens met VIN/kenteken - productgaranties, productaansprakelijkheid, 

veilige werking van het voertuig 
Bij het voertuiggebruik geregistreerde gegevens die gekoppeld zijn aan een VIN/kenteken en in verband 

met werkplaatsreparaties, productgaranties of productaansprakelijkheid van belang zijn of waarvan de 

beschikbaarheid voor een veilige werking van het voertuig is vereist. 

☒   Contractuele gegevens 

Gekochte producten, (financiële) diensten, datum koopovereenkomst, koopprijs, speciale uitrusting, 

garanties enz. 

☒   Voertuiggebruiksgegevens met VIN/kenteken - hulpsystemen, rijgedrag enz.  

Bij het voertuiggebruik geregistreerde gegevens die gekoppeld zijn aan een VIN/kenteken en het 
rijgedrag betreffen dan wel het gebruik van hulpsystemen en de concrete gebruiksgegevens ervan enz. 

☒ Positiegegevens  

GPS, radioplaatsbepaling, bewegingsprofiel, WLAN-hotspot-plaatsbepaling enz. 

☒ Gegevens over persoonlijke/beroepssituatie & -kenmerken  

Gegevens over beroepsaanduiding, loopbaan, anciënniteit, taken, werkzaamheden, data van 

indiensttreding en ontslag, kwalificaties enz.  

☒   Solvabiliteits- en bankgegevens 

Betalingsgedrag, balansen, gegevens van kredietbureaus, scorewaarden, vermogenssituatie, 
bankrekeninggegevens, creditcardnummers enz. 
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