Obvestila o varstvu podatkov za registracijo na platformi RIO

Odločili ste se za storitve podjetja TB Digital Services GmbH; zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje. V
povezavi s pripadajočo uporabo platforme RIO in storitvami, ki so na voljo na tej platformi, zbiramo in
obdelujemo različne osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje določenih namenov. V nadaljevanju vam
podajamo informacije v skladu s členom 13 SUVP (Splošna uredba o varstvu podatkov), npr. o tem, za katere
podatke gre, na kakšen način se obdelujejo in kakšne so vaše pravice v zvezi s tem.
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Imena in kontaktni podatki upravljavca podatkov
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel. 00800 / 22 55 07 46
E-pošta: info@rio.cloud

Poslovodje
Jan Kaumanns
Stefan Heymann
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Nameni obdelave podatkov
Podatki, ki jih navedete pri registraciji na platformi RIO, se uporabijo za ustvarjanje vašega profila na
platformi RIO. Ko po registraciji vnesete podatke o vozilih svojega voznega parka (registrska tablica in
identifikacijska št. vozila), lahko uporabljate brezplačne osnovne storitve RIO Essentials, npr. analizo
učinkovitosti vozil. Ostale storitve so na voljo proti plačilu, zato morate pri nakupu teh storitev za
namen obračuna vnesti svoje plačilne podatke.
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Pravna podlaga za obdelavo
Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo
pogodbe.
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Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov
•
•
•
•
•
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podjetja VW Truck & Bus Group
obdelovalci podatkov
javni organi (npr. davčni urad)
servisni partnerji (če so naročene ustrezne storitve)
ponudniki storitev v okviru prenosa funkcij
Prenos osebnih podatkov v tretjo državo
Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ni predviden.
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Obdobje hrambe podatkov
Splošno obdobje hrambe vaših podatkov je odvisno od gospodarskih in davčnih obveznosti glede
hrambe podatkov ter od trajanja poslovnega razmerja (npr. življenjske dobe vozil).
Obdobje hrambe zgodovinskih podatkov v zvezi z uporabo storitev RIO Essentials je načeloma deset
(10) koledarskih dni; vsa ostala obdobja hrambe se razlikujejo in so opredeljena v splošnih pogojih
uporabe posameznih storitev.
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Imate naslednje pravice:
•

•
•
•
•

•
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V skladu s členom 15 SUVP lahko zahtevate informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje
upravljavec podatkov (npr. o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, kategorijah
uporabnikov, predvidenem obdobju hrambe).
V skladu s členom 16 SUVP lahko nemudoma zahtevate popravek netočnih ali dopolnitev nepopolnih
osebnih podatkov, shranjenih pri upravljavcu.
V skladu s členom 17 SUVP lahko pod določenimi pogoji zahtevate izbris osebnih podatkov, shranjenih
pri upravljavcu.
V skladu s členom 18 SUVP lahko pod določenimi pogoji zahtevate omejitev obdelave osebnih
podatkov, shranjenih pri upravljavcu.
V skladu z odstavkom 3 člena 7 SUVP lahko privolitev, ki ste jo dali upravljavcu, kadar koli prekličete. To
pomeni, da obdelave podatkov, ki je temeljila izključno na tej privolitvi, upravljavec v prihodnje ne sme
več izvajati.
V skladu s členom 77 SUVP se lahko pritožite nadzornemu organu. V ta namen se praviloma lahko
pritožite nadzornemu organu v kraju svojega običajnega prebivališča ali delovnega mesta ali sedeža
našega podjetja.
Podatki, ki so označeni kot obvezni, so bodisi zakonsko bodisi pogodbeno opredeljeni ali potrebni
za sklenitev pogodbe.
Če obveznih podatkov ne navedete, se nameni obdelave ne morejo izpolniti, kar pomeni, da se kot
uporabnik ne morete v celoti prijaviti na platformo in posledično ne morete uporabljati storitev,
ponujenih na platformi.
Vnos podatkov, ki niso označeni kot obvezni, je prostovoljen. Če prostovoljnih podatkov ne vnesete,
vam ne moremo nuditi popolne podpore oz. svetovati v zvezi z izdelki ali v celoti izvajati določenih
storitev (ki jih lahko dodatno naročite).
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Avtomatizirano sprejemanje odločitev
Avtomatizirano sprejemanje odločitev v skladu z odstavkom 1 in 4 člena 22 SUVP ni na voljo.
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Kategorije zbranih osebnih podatkov

☒

Službeni kontaktni podatki in podatki o organizaciji dela
Ime, priimek, družba, spol, e-poštni naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, družba,
področje, oddelek, stroškovni center, referenčna številka, pristojnosti, funkcije, prisotnost (da/ne) itd.
Podatki o uporabi IT
Uporabniška imena, vloge, pravice, časi prijave, ime računalnika, naslov IP, GID, št. Legic itd.
Podatki o uporabi vozil z identifikacijskimi številkami/registrskimi tablicami vozil – jamstvo,
garancija, odgovornost za izdelek, varna uporaba vozil
Podatki v okviru uporabe vozil, ki so vezani na identifikacijske številke/registrske tablice vozil in so
pomembni v povezavi z delavniškimi popravili, jamstvi ter garancijami ali z odgovornostjo za izdelek ali
katerih razpoložljivost je potrebna za varno uporabo vozil.
Pogodbeni podatki
Kupljeni izdelki, (finančne) storitve, datum kupne pogodbe, nakupna cena, dodatna oprema, garancije
itd.
Podatki o uporabi vozil z identifikacijskimi številkami/registrskimi tablicami vozil – asistenčni
sistemi, način voznikove vožnje itd.
Podatki v okviru uporabe vozil, ki so vezani na identifikacijske številke/registrske tablice vozil in
zadevajo način voznikove vožnje oz. uporabo asistenčnih sistemov ter konkretne podatke o njihovi
uporabi itd.
Podatki o lokaciji
GPS, lociranje radijskega omrežja, profil premikanja, lociranje dostopnih točk WLAN itd.
Podatki o osebnih/poklicnih razmerjih in značilnostih
Podatki o poklicnem nazivu, poklicni poti, delovni dobi, zadolžitvah, dejavnostih, datumih prihoda in
odhoda, kvalifikacijah itd.
Bonitetni in bančni podatki
Plačilna kultura, bilance, podatki o kreditni sposobnosti, bonitetni izračuni, premoženjsko stanje,
bančni račun, številka kreditne kartice itd.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

