
 

 
Rozhodli ste sa využívať služby TB Digital Services GmbH. Sme Vám vďační za vašu dôveru. V súvislosti s 

užívaním RIO platformy ako aj dostupných služieb na tejto platforme získavame a spracúvame rôzne osobné 

údaje, ktoré sú požadované na splnenie stanovených účelov. Následne vám podáme informácie podľa článku 13 

OÚ GVO, napr. o ktoré údaje sa pritom jedná, akým spôsobom sa budú spracúvať a ktoré práva máte pritom k 

dispozícii. 

1 Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby 

TB Digital Services GmbH 

Oskar-Schlemmer-Str. 19-21 

80807 München 
Tel. 00800 / 22 55 07 46 
E-Mail: info@rio.cloud 

Konateľ 

Jan Kaumanns 

Stefan Heymann 

2 Účel spracovania 

Údaje získané od vás pri registrácii na RIO platformu sa využívajú na založenie vášho profilu na RIO 
platforme. Ak po registrácii zadáte údaje k vozidlám vášho vozového parku (poznávacie značky a FIN), 
bezplatne môžete využívať základné služby RIO Essentials ako je napr. analýza výkonnosti vozidiel. 

Ostatné služby sú spoplatnené. Pre využívanie týchto služieb na účely vyúčtovania musíte zadať vaše 
platobné údaje. 

3 Právne základy na spracovanie 

Spracovanie údajov je požadované na splnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotyčná 
osoba, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sa uskutočnia na žiadosť dotyčnej osoby. 

4 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov 

• Spoločnosti VW Truck & Bus Group 

• Spracovateľ zákazky 

• Úrady (napr. Daňový úrad) 

• Servisný partner (pokiaľ sú rezervované príslušné služby) 

• Poskytovateľ služieb v rámci prenosu funkcie 

5 Prenos do tretích krajín  

Nie je zámerom prenášať osobné údaje na tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu. 
 

Pokyny na ochranu údajov k registrácii na RIO platformu 



 

6 Dĺžka archivácie údajov 

Všeobecná dĺžka archivácie vašich údajov je závislá od obchodno právnych a daňových povinností na 
archiváciu ako aj od stavu obchodných vzťahov (napr. životnosť vozidiel).  

Doba na uchovávanie historických údajov vyplývajúcich z užívania RIO Essentials je zásadne desať (10) 
kalendárnych dní; všetky ostatné doby na archiváciu údajov sú rôzne a vychádzajú zo súčasných služieb 
VRP. 

7 Máte nasledujúce práva: 

• Podľa článku 15 OÚ-GVO môžete požadovať informácie súvisiace s vašimi osobnými údajmi 

spracovanými zodpovednou osobou (napr. o účele spracovania, kategórii osobných údajov, kategórii 

príjemcov, plánovanej dobe archivácie). 

• Podľa článku 16 OÚ-GVO môžete bezprostredne požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo o 

doplnenie vašich osobných údajov, ktoré sa ukladajú u zodpovednej osoby. 

• Podľa článku 17 OÚ-GVO môžete požadovať na základe určitých predpokladov zmazanie vašich 

osobných údajov, ktoré sú uložené u zodpovednej osoby. 

• Podľa článku 18 OÚ-GVO môžete požadovať na základe určitých predpokladov obmedzenie spracovania 

vašich osobných údajov. 

• Podľa článku 7 ods. 3 OÚ-GVO môžete kedykoľvek odvolať váš udelený súhlas voči zodpovednej osobe. 

To má za následok, že zodpovedná osoba nesmie v budúcnosti vykonávať spracovanie údajov, ktoré sa 

viaže na súhlas dotknutej osoby. 

• Podľa článku 77 OÚ-GVO môžete podať sťažnosť u kontrolného úradu. Za týmto účelom sa môžete 

spravidla obrátiť na miestny kontrolný úrad vášho zvyčajného pobytu, miesta práce alebo sídla našej 

spoločnosti. 

8 Údaje označené ako povinné, sú predpísané buď zákonom alebo zmluvou alebo sú požadované pre 

účely uzatvorenia zmluvy.  

Neposkytnutie povinných údajov má za následok, že nemôže byť splnený účel spracovania údajov; vy 
ako užívateľ teda nie ste kompletne prihlásený na platforme a tým služby, ponúkané na platforme, 

nebudete môcť využívať. 

 
Údaje, ktoré sú označené ako nepovinné, sú dobrovoľné údaje. Neposkytnutie dobrovoľných údajov má 

za následok, že sa nebudeme môcť o vás adekvátne postarať príp. vám nebudeme môcť v celom 

rozsahu poskytovať odporúčania produktov alebo špeciálne služby (ktoré je možné na tejto platforme 
objednať). 

9 Automatizované rozhodovanie 

Neexistuje žiadne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 ods. 1,4 OÚ-GVO.   



 

10  Získané kategórie osobných údajov 

☒ Prevádzkové kontaktné a (pracovné) organizačné údaje  

Priezvisko, meno, pohlavie, adresa, e-mail adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, spoločnosť, 
oblasť, oddelenie, nákladové stredisko, osobné čísla, príslušnosti, funkcie, prítomnosť (Áno/Nie) atď. 

☒ IT-užívateľské údaje 

Užívateľské id.č., úlohy, oprávnenia, časy login, názov počítača, IP adresa, GID, Legic-číslo, atď. 

☒   Údaje o užívaní vozidla s poznávacími značkami FIN/vozidla, záruka, poskytovanie záruky, 

ručenie za produkt, bezpečná prevádzka vozidla 

Údaje týkajúce sa užívania vozidla, ktoré sa spájajú s poznávacími značkami FIN/vozidiel a súvisia s 
opravami v dielňach, so zárukou, s poskytovaním záruky alebo s ručením za produkt alebo sú 

požadované na zabezpečenie bezpečnej prevádzky vozidla. 

☒   Zmluvné údaje 

nakúpené produkty, (finančné) služby, dátum kúpnej zmluvy, kúpna cena, ostatné vybavenie, záruky 
atď. 

☒   Údaje o užívaní vozidla s poznávacími značkami FIN/vozidiel, asistenčné systémy, jazdné 

vlastnosti atď.  
Údaje týkajúce sa užívania vozidla, ktoré sa spájajú s poznávacími značkami FIN/vozidiel a týkajú sa 
jazdných vlastností príp.užívania asistenčných systémov a ich konkrétnych dátumov zavedenia atď. 

☒ Údaje o polohe  

GPS, umiestnenie rozhlasovej siete, profil pohybu, umiestnenie Wi-Fi hotspot atď. 

☒ Údaje o osobných/podnikových vzťahoch & znakoch  

Údaje o označení povolania, profesnej kariére, príslušnosti k podniku, úlohách, činnostiach, vstupné a 

výstupné údaje, údaje o kvalifikácii atď.  

☒   Údaje o bonite a bankové údaje 

Platobné správanie, bilancie, údaje z informačných kancelárii, hodnotové skóre, majetkové vzťahy, 
bankové spojenie, číslo kreditnej karty, atď. 
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