Politica de confidențialitate pentru înregistrarea pe platforma RIO

Ați optat pentru serviciile TB Digital Services GmbH; Vă mulțumim pentru încrederea acordată. În legătură cu
utilizarea platformei RIO, precum și a posibilelor servicii de pe această platformă, colectăm și procesăm diverse
date cu caracter personal, necesare pentru îndeplinirea scopurilor specificate. Mai jos vă oferim informații
conform articolului 13 din RGPD, de ex. datele în cauză, cum sunt procesate și ce drepturi aveți în această
privință.
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Numele și datele de contact ale persoanei responsabile
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel. 00800 / 22 55 07 46
E-Mail: info@rio.cloud

Directori executivi
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Scopul prelucrării
Datele pe care le furnizați la înregistrarea pe platforma RIO vor fi folosite pentru a vă crea un profil pe
platforma RIO. Dacă furnizați date privind vehiculele din parcul dvs. (număr de înmatriculare și seria de
șasiu) după înregistrare, puteți utiliza serviciile oferite în mod gratuit de serviciul de bază RIO
Essentials, ca de exemplu analiza performanței vehiculelor. Întrucât serviciile suplimentare sunt
furnizate contra unei taxe, pentru a primi aceste servicii trebuie să furnizați detaliile dvs. de plată
pentru facturare.
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Temeiul juridic pentru prelucrare
Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte
contractantă sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract.
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Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
•
•
•
•
•
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Companii din cadrul VW Truck & Bus Group
Companii care procesează date personale
Autorități (de exemplu, Administrația Fiscală)
Parteneri de servicii (dacă sunt rezervate serviciile corespunzătoare)
Furnizori de servicii în cadrul transferului de funcții
Transmiterea datelor către țări terțe
Nu există nicio intenție de a transfera datele cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații
internaționale.
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Durata de stocare a datelor
Durata generală de stocare a datelor dvs. depinde de cerințele de ținere a evidenței comerciale și
fiscale, precum și de existența relației de afaceri (de ex. durata de viață a vehiculului).
Perioada de păstrare a istoricului de date rezultate pe baza utilizării RIO Essentials este, în general, de
zece (10) zile calendaristice; informații privind toate celelalte perioade de păstrare pot fi găsite în cadrul
acordului AGB Servicii respectiv.
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Aveți următoarele drepturi:
•

•
•
•
•

•
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Conform art. 15 din RGPD, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele dvs. personale
procesate de persoanele responsabile (de exemplu, informații privind scopurile procesării, categoriile
de date personale, categoriile de destinatari, perioada de depozitare planificată).
Conform art.16 din RGPD, aveți dreptul de a solicita imediat rectificarea sau completarea datelor
personale incorecte stocate de persoana responsabilă.
Conform art. 17 din RGPD, în anumite condiții aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs.
personale stocate de persoana responsabilă.
Conform art.18 din RGPD, în anumite condiții aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
datelor dvs. personale.
Conform art. 7, alin. 3 din RGPD, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul acordat
persoanei responsabile. În consecință, persoana responsabilă cu prelucrarea datelor, care se baza
exclusiv pe acest consimțământ, nu are dreptul să continue prelucrarea datelor pe viitor.
Conform art. 77 din RGPD, puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere. De regulă, puteți
contacta autoritatea de supraveghere în locul dvs. obișnuit de reședință sau de muncă sau la sediul
companiei noastre.
Datele considerate ca fiind obligatorii sunt fie impuse de lege sau contract, fie necesare pentru
încheierea contractului.
Nefurnizarea informațiilor obligatorii are drept urmare imposibilitatea îndeplinirii scopurilor
prelucrării, astfel încât nu puteți fi înregistrat ca utilizator pe platformă și nu puteți utiliza serviciile
oferite prin intermediul acestei platforme.
Datele care nu sunt considerate obligatorii reprezintă informații furnizate voluntar. Nefurnizarea
informațiilor voluntare înseamnă că nu vă vom putea ajuta în mod corespunzător, adică nu vă vom oferi
recomandări despre produse sau nu veți putea beneficia pe deplin de servicii specifice (care pot fi
rezervate).

9

Automatizarea procesului decizional
Conform art. 22, alin. 1, 4 din RGPD, nu există o automatizare a procesului decizional.
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Categorii de date cu caracter personal

☒

Date de contact și organizare (la locul de muncă)
Numele, prenumele, sexul, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil,
compania, zona, departamentul, centrul de cost, CNP-ul, responsabilitățile, funcțiile, prezența (da/nu)
etc.
Date de utilizare IT
ID-ul utilizatorului, rolurile, autorizațiile, datele de conectare, numele computerului, adresa IP, GID, nr.
Legic. etc.
Date privind utilizarea autovehiculului cu VIN/număr de înmatriculare - Garanție,
responsabilitatea produsului, funcționarea sigură a vehiculului
Date privind utilizarea automobilelor, care sunt asociate cu VIN/numere de înmatriculare și sunt
relevante pentru reparații, garanții sau responsabilitatea produsului sau a căror disponibilitate este
necesară pentru o funcționare sigură a vehiculului.
Date contractuale
produse cumpărate, servicii (financiare), data achiziției, prețul de achiziție, echipamente speciale,
garanții etc.
Date privind utilizarea autovehiculului cu VIN/numere de înmatriculare - sisteme de asistență,
comportament rutier etc.
Date privind utilizarea autovehiculelor, care sunt asociate cu VIN/numere de înmatriculare și care
privesc comportamentul rutier sau utilizarea sistemelor de asistență și datele operaționale specifice
acestora etc.
Date privind locația
GPS, locația rețelei radio, profilul de deplasare, locația hotspot-WLAN etc.
Date privind relațiile și caracteristicile personale/profesionale
Date privind fișa postului, cariera profesională, vechimea, sarcinile, activitățile, datele de intrare și
ieșire, calificările etc.
Date privind ratingul de credit și date bancare
Modalități de plată, bilanțuri, informații de la birourile de credit, scoruri, situația financiară, detalii ale
contului, numărul cardului de credit etc.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

