Informacje o ochronie danych do rejestracji na Platformie RIO

Zdecydowali się Państwo na korzystanie z usług firmy TB Digital Services GmbH. Serdecznie dziękujemy za
okazane nam zaufanie. W związku z powiązanym z tym korzystaniem z Platformy RIO oraz usług dostępnych na
tej Platformie, gromadzimy i przetwarzamy różne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji wyznaczonych
celów. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO) – np. o jakie dane chodzi, w jaki sposób będą przetwarzane oraz jakie prawa przysługują
Państwu w związku z tym.
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Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel. 00800 / 22 55 07 46
e-mail:info@rio.cloud

Zarządzający
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Cele przetwarzania danych
Dane podane przez Państwa podczas rejestracji na platformie RIO zostaną wykorzystane do utworzenia
Państwa profilu na Platformie RIO. Jeśli po rejestracji wprowadzone zostaną dane dotyczące pojazdów
wchodzących w skład Państwa parku samochodowego (znak rejestracyjny i VIN), możliwe jest
korzystanie z bezpłatnej usługi podstawowej RIO Essentials, np. do analizy efektywności pojazdów.
Ponieważ dalsze usługi udostępniane są odpłatnie, do zakupu tych usług niezbędne jest podanie
Państwa danych dotyczących płatności w celu rozliczenia.
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Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której to dotyczy,
lub do realizacji działań przedumownych na żądanie osoby, której to dotyczy.
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Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych
•
•
•
•
•

5

Przedsiębiorstwa z VW Truck & Bus Group
Podmiot przetwarzający dane na zlecenie
Urzędy (np. urząd skarbowy)
Partner serwisowy (jeśli zostały zamówione odpowiednie usługi)
Usługodawca w ramach przeniesienia funkcji
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie jest planowane przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
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Okres przechowywania danych
Ogólny okres przechowywania danych jest uzależniony od zasad dotyczących przechowywania
określonych w przepisach prawa handlowego oraz podatkowego, a także od stanu stosunków
biznesowych (np. żywotności pojazdów).
Okres przechowywania historii danych związanych z korzystaniem z RIO Essentials wynosi zasadniczo
dziesięć (10) dni kalendarzowych; wszystkie inne okresy przechowywania są różne i należy zapoznać się
z nimi w poszczególnych OWH usług.
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Przysługują Państwu następujące prawa:
•

•
•
•
•

•
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Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo domagać się od administratora udzielenia informacji o
przetwarzanych danych osobowych (np. informacji dotyczących celów przetwarzana, kategorii danych
osobowych, kategorii odbiorców, planowanego okresu przechowywania).
Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania lub
uzupełnienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 17 RODO pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo żądać od administratora
usunięcia swoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 18 RODO pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo żądać od administratora
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną
administratorowi. Na skutek wycofania zgody administrator nie może w przyszłości kontynuować
przetwarzania danych, które opierało się wyłącznie na tej zgodzie.
Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły
mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego w miejscu swojego zwykłego pobytu lub
miejsca pracy, lub też siedziby naszego przedsiębiorstwa.
Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane na podstawie przepisów lub umowy, lub też
niezbędne do zawarcia umowy.
W przypadku nieudostępnienia obowiązkowych danych realizacja celów przetwarzania nie jest
możliwa, co oznacza, że kompletne zarejestrowanie użytkownika na Platformie nie jest możliwe, a tym
samym nie może on korzystać z usług oferowanych przez tę Platformę.
Dane, które nie są oznaczone jako obowiązkowe, są podawane dobrowolnie. Nieudostępnienie danych
podawanych dobrowolnie skutkuje tym, że nie możemy w pełnym zakresie zapewnić Państwu
odpowiedniego wsparcia lub przedstawić polecanych produktów albo specyficznych usług (które
można zamówić dodatkowo).
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Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji zgodnie z art. 22 ust. 1, 4 RODO nie jest stosowane.
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Kategorie zbieranych danych osobowych

☒

Zawodowe dane kontaktowe i organizacyjne
Nazwisko, imię, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, spółka, dział,
oddział, miejsce powstawania kosztów, osobiste numery identyfikacyjne, kompetencje, funkcje,
obecność (tak/nie) itp.
Dane dotyczące użytkowania IT
ID użytkownika, role, uprawnienia, czasy logowania, nazwa komputera, adres IP, GID, nr Legic itp.
Dane dotyczące użytkowania pojazdów wraz z VIN / znakiem rejestracyjnym – gwarancja,
rękojmia, odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu,
bezpieczna eksploatacja pojazdu
Dane powstające podczas użytkowania pojazdu, które są powiązane z numerem VIN / znakiem
rejestracyjnym i mają znaczenie w związku z naprawami w warsztatach, świadczeniami z tytułu
gwarancji oraz rękojmi lub odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością
produktu, lub też ich dostępność jest wymagana do bezpiecznej eksploatacji pojazdu.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

Dane umowne
Zakupione produkty, usługi (finansowe), data zawarcia umowy kupna-sprzedaży, cena zakupu,
wyposażenie specjalne, gwarancje itp.
Dane dotyczące użytkowania pojazdów wraz z VIN / znakiem rejestracyjnym pojazdu – systemy
wspomagania, charakterystyka jazdy itp.
Dane powstające podczas użytkowania pojazdu, które są powiązane z numerem VIN / znakiem
rejestracyjnym i dotyczą charakterystyki jazdy lub korzystania z systemów wspomagania oraz
konkretne dane dotyczące ich użycia itp.
Dane pozycji
GPS, lokalizacja radiowa, profil ruchów, lokalizacja hotspotów WLAN itp.
Dane dotyczące warunków i cech osobistych/zawodowych
Dane dotyczące nazwy zawodu, przebiegu pracy zawodowej, stażu pracy w zakładzie, zadań, czynności,
dat rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, kwalifikacji, itp.
Dane dotyczące wiarygodności i dane bankowe
Zachowania płatnicze, bilanse, dane z wywiadowni gospodarczych, wartości scoringu, stosunki
majątkowe, dane konta bankowego, numer karty kredytowej, itp.

