Dataskyddsinformation för registrering på RIO-plattformen

Du har bestämt dig för tjänster av TB Digital Services GmbH; vi vill tacka för ditt förtroende. I samband med
användning av RIO-plattormen som ingår samt användning av möjliga tjänster på denna plattform samlar vi och
bearbetar olika personuppgifter som krävs för att uppfylla de fastställda ändamålen. Nedan hittar du
information enligt art. 13 i GDPR (Dataskyddsförordningen), t.ex. information om vilka uppgifter som berörs, på
vilket sätt de bearbetas och vilka rättigheter du har i detta avseende.

1

Namn och kontaktuppgifter till den ansvarige
TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München
Tel. 00800 / 22 55 07 46
E-post:info@rio.cloud

VD
Jan Kaumanns
Stefan Heymann

2

Bearbetningens ändamål
De uppgifter som du anger vid registrering på RIO-plattformen används för att skapa din profil på RIOplattformen. Om du efter registreringen anger uppgifter om fordon i din vagnpark
(registreringsnummer och Fordonets ID-nr), kan du använda tjänster som ingår i den kostnadsfria
bastjänsten RIO Essentials som t.ex. fordonsrelaterade prestandaanalyser. Eftersom andra tjänster är
avgiftsbelagda är det nödvändigt att ange dina betaluppgifter för att vi ska kunna fakturera för
användning av dessa tjänster.

3

Lagstadgade regler för bearbetningen
Bearbetningen krävs för att uppfylla ett avtal dess avtalspart är den berörda personen, eller för att
utföra åtgärder före avtalsskrivning som har den berörda personens förfrågan som grund.

4

Mottagare eller mottagarkategorier av personuppgifter
Företag i VW Truck & Bus-gruppen
Orderhandläggaren
Myndigheter (t.ex. Skatteverket)
Servicepartner (om motsvarande tjänster har beställts)
Leverantörer inom ramen av en funktionsöverföring

•
•
•
•
•
5

Tredjelandsöverföring
Det finns ingen avsikt att överföra personuppgifter till ett tredje land eller en internationell
organisation.

6

Datalagringstid
Den allmänna datalagringstiden beror på handelsrättsliga och skatterättsliga lagringsplikter samt på
affärsförhållandets varaktighet (t.ex. fordonens livslängd).
Lagringstiden av historiska data från användningen av RIO Essentials är som grund tio (10)
kalenderdagar; alla andra lagringstider varierar och hittas i motsvarande allmänna affärsvillkor för
tjänsten.

7

Du har följande rättigheter:
•

•
•
•
•

•
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Enligt art. 15 i GDPR kan du begära från den ansvarige information om dina personuppgifter som
bearbetas (t.ex. bearbetningssyfte, kategorier av personuppgifter, mottagarkategorier, planerad
lagringstid).
Enligt art. 16 i GDPR kan du kräva av den ansvarige att de av dina personuppgifter som inte stämmer
eller inte är fullständiga genast korrigeras.
Enligt art. 17 i GDPR kan du under vissa förutsättningar kräva hos den ansvarige att dina
personuppgifter som lagras raderas.
Enligt art. 18 i GDPR kan du under vissa förutsättningar kräva att bearbetningen av dina
personuppgifter begränsas.
Enligt art. 7 avs. 3 i GDPR kan du alltid upphäva ditt tilldelade godkännande gentemot den ansvarige.
Detta har som följd att den ansvarige inte längre kan fortsätta bearbeta uppgifterna, eftersom
bearbetningen endast hade ditt godkännande som grund.
Enligt art. 77 i GDPR kan du klaga hos en tillsynsmyndighet. Som regel kan du i detta avseende vända
dig till tillsynsmyndigheten på din vanliga uppehållsplats eller arbetsplats eller på vårt företagssäte.
Uppgifter som är markerade som obligatoriska, föreskrivs antingen med lag eller avtal eller krävs
för att slutföra avtalet.
Om du inte anger de obligatoriska uppgifterna leder det till att bearbetningsändamålen inte kan
uppfyllas. Därmed blir du som användare inte fullständigt registrerad på plattformen och kan därmed
inte använda tjänsterna som erbjuds via denna plattform.
Uppgifter som inte är markerade som obligatoriska, är frivilliga. Om du inte anger de frivilliga
uppgifterna leder det till att vi inte kan tillhandahålla dig adekvat service eller inte kan skicka dig
produktrekommendationer eller inte kan utföra specifika tjänster (som kan läggas till beställningen) i
fullständig omfattning.
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Automatiserat beslutsfattande
Det utförs inget automatiserat beslutsfattande enligt art. 22 avs. 1,4 i GDPR.

10

Kategorier av personuppgifter som samlas

☒

Arbetskontaktuppgifter och (arbets-)organisationsuppgifter
Namn, förnamn, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, företag, bransch,
avdelning, kostnadsställe, personalnummer, ansvarsområden, funktioner, närvaro (ja/nej) o.s.v.
IT-användaruppgifter
UserID, roller, behörigheter, inloggningstider, datornamn, IP-adress, GID, Legic-nr o.s.v.
Användaruppgifter om motorfordon med fordonets ID-nr / registreringsnummer, garanti,
produktansvar säker fordonsdrift
Uppgifter som uppstår vid användning av motorfordon som hänger ihop med registreringsnummer /
nummerskylt och som har betydelse i samband med verkstadsreparationer, garantitjänster eller
produktansvar eller dess tillgänglighet krävs för säker fordonsdrift.
Avtalsuppgifter
Köpta produkter, (finansiella) tjänster, köpavtalets datum, köpepris, specialutrustning, garantier o.s.v.
Användaruppgifter för motorfordon med registreringsnummer / nummerskylt, assistanssystem,
körbeteende o.s.v.
Uppgifter som uppstår vid användning av motorfordon som hänger ihop med registreringsnummer /
nummerskylt och som berör körbeteendet eller användning av assistanssystem och deras konkreta
användaruppgifter o.s.v.
Platsuppgifter
GPS, radionätslokalisering, rörelseprofil, WLAN-hotspot-lokalisering o.s.v.
Uppgifter om person-/arbetsrelationer och kännetecken
Uppgifter om arbetsbeteckning, arbetskarriär, företagstillhörighet, uppgifter, aktiviteter, anställningsoch avskedsuppgifter, kvalifikationer o.s.v.
Uppgifter om kreditvärdighet och bankuppgifter
Betalningsbeteende, saldon, uppgifter från informationsbolag, betygsättning, kapital, kontoanslutning,
kreditkortnummer o.s.v.

☒
☒

☒
☒

☒
☒
☒

