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Databeskyttelsesmeddelelse - KIA Account 
 

 

For at kunne tilbyde dig den fulde funktionalitet i KIA Account har vi brug for at behandle visse 

personoplysninger om dig. 

1 Dataansvarlig 

 

Kia UVO Connected GmbH, en tysk juridisk enhed med reg.nr. HRB 112541 og hjemsted på adressen 
Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland (herefter benævnt "KIA", "vi" eller "os"), er 
ansvarlig for al behandling af personoplysninger som beskrevet nedenfor. 

 

2 Kontaktoplysninger 

 

Har du spørgsmål til eller i forbindelse med denne meddelelse, eller ønsker du at udøve nogen af dine 
rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, jf. 8 nedenfor), så er du 
velkommen til at kontakte os på ovenstående adresse eller ved henvendelse til: 
 

Kia UVO Connected GmbH 

Email: info@kia-uvo.eu 

Telefon:  
▪ België/Belgique: +32 80069706970 
▪ France:   +33 969 320 600 
▪ United Kingdom: +44 3332022990 
▪ Deutschland: +49 800 777 3044 
▪ Sverige: +46 840 044 300 
▪ Nederland: +31 888 542542 
▪ España: +34 91  304 31 90 
▪ Italia:  +39 848 582 588 
▪ Ireland:  +35 3818300007 
▪ Magyarország: +36 80 315 542 
▪ Polska:  +48 605542542 
▪ Österreich: +43 1734290010 
▪ Slovensko: +421 232 421 341 
▪ Česko:  +42 0222999333 
▪ România:  +40 213 125 005 
▪ Ísland:  +354 590 2130 
▪ Suomi:   +358 103 400 430 

 
 

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: 
 
Email: dpo@kia-uvo.eu 

Postadresse: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main. 
 

3 Formål med og retsgrundlag for behandlingen 

De personoplysninger, du giver os, bliver behandlet i forbindelse med oprettelsen af din Kia Account 
og den videre brug heraf. Formålet med behandlingen er at administrere din Kia Account (fra login og 
frem til eventuel lukning), at tilbyde dig alle funktionaliteter i Kia Account, at give dig adgang til de 
ydelser, som kræver Kia Account, samt at underrette dig om opdateringer af Kia Account.  
 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for 
opfyldelsen af vores kontrakt med dig vedrørende Kia Account (Databeskyttelsesforordningens art. 6, 
stk. 1, litra b) eller er baseret på KIA's legitime interesser (Databeskyttelsesataforordningens art. 6, 
stk. 1, litra f).     
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I forbindelse med særlige telematiktjenester kan der ske yderligere behandling, som i så fald vil være 
beskrevet i særskilte databeskyttelsesmeddelelser for de pågældende tjenester. 
 
Behandling af dine personoplysninger til andre formål end ovenstående vil kun ske, hvis vi er 
lovmæssigt forpligtet hertil (f.eks. videregivelse til domstole eller anklagemyndigheder), hvis du har 
givet samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen i øvrigt er tilladt i henhold til gældende lov. I 
det omfang sådan behandling til andre formål finder sted, vil du få yderligere oplysninger herom, hvis 
relevant. Vi foretager ingen automatiserede afgørelser, herunder profiling, i forbindelse med App-
Tjenesterne, medmindre vi forinden udtrykkeligt har underrettet dig herom. 

 

4 Kategorier af Personoplysninger 
 

Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med KIA Account, er bl.a.: Dit navn, e-mailadresse, 
telefonnummer, password, land, foretrukne sprog samt din accept af Brugervilkårene. 
 

5 Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysninger  
 

Kun personer med et arbejdsrelateret behov vil få adgang til dine personoplysninger. 
 

Dine personoplysninger kan til de relevante formål blive behandlet af nedenstående modtagere og 
kategorier af modtagere: 
 

• Private tredjemænd – Tilknyttede eller ikke-tilknyttede private parter ud over os, som alene eller 
sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke midler personoplysningerne behandles. 

 

• Databehandlere – Der kan ske videregivelse af dine personoplysninger til visse tredjemænd, 
tilknyttede såvel som ikke-tilknyttede, med henblik på deres behandling af disse på KIA's vegne 
og under behørig instruks som nødvendigt for de respektive behandlingsformål. Databehandlerne 
er kontraktligt forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysningerne og sikre, at oplysningerne kun 
behandles i henhold til instruksen.  
 

For KIA Account er databehandleren Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 
Offenbach am Main, Tyskland.  
 

• Statslige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjemænd, som er offentlige 
organer, som krævet eller tilladt efter gældende lovgivning. 

 

6 Grænseoverskridende dataoverførsler 
 

Nogle modtagere af dine personoplysninger vil være beliggende eller kan have relevante aktiviteter i 
lande uden for dit hjemland og EU/EØS, f.eks. i Republikken Korea, hvor databeskyttelseslovgivningen 
ikke nødvendigvis giver samme beskyttelsesniveau som lovgivningen i din jurisdiktion, og i forhold til 
hvilke der ikke fra Europa-Kommissionens side er truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet. I forhold til dataoverførsler til sådanne modtagere uden for EU/EØS sørger vi for 
at tilvejebringe fornødne garantier i form af indgåelse af dataoverførselsaftaler vedtaget af Europa-
Kommissionen (f.eks. Standardkontraktbestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF)) med 
modtagerne eller ved at træffe andre foranstaltninger til sikring af et tilstrækkeligt 
databeskyttelsesniveau. Kopi af den relevante foranstaltning kan rekvireres hos vores 
databeskyttelsesrådgiver (jf. 2 ovenfor). 
  

7 Opbevaringsperiode 

 
Vi og/eller vore tjenesteudbydere opbevarer kun dine personoplysninger, i det omfang det er 
nødvendigt for at opfylde vore forpligtelser, og kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til det 
formål, som oplysningerne blev indsamlet til, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Når 
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vi ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, sletter vi dem fra vore systemer 
og/eller fortegnelser og/eller sørger for behørig anonymisering deraf, så du ikke længere vil kunne 
identificeres på grundlag af oplysningerne (medmindre vi er nødt til opbevare oplysningerne for at 
kunne overholde vore retlige eller reguleringsmæssige forpligtelser). Personoplysninger indeholdt i 
kontrakter, meddelelser og forretningsskrivelser kan eksempelvis være underlagt lovgivningsmæssige 
krav om opbevaring i op til 10 år.  
 

8 Dine rettigheder 
 

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække det 
tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den 
behandling, der er sket inden tilbagetrækningen. 
 

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at anmode om indsigt i dine 
personoplysninger, anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, anmode om sletning af dine 
personoplysninger, anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, anmode om 
dataportabilitet, og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk, at 
ovennævnte rettigheder kan være begrænset i henhold til den nationale databeskyttelseslovgivning.  
 

Du har også ret til at indgive klage til en datatilsynsmyndighed. Ønsker du at udøve dine rettigheder, 
kontakt os da venligst som anført i 2 ovenfor. 
 
8.1 Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig, og til i 

givet fald at få indsigt i disse oplysninger. De oplysninger, du kan få indsigt i, er bl.a. 
behandlingens formål, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles, og hvilke 
modtagere eller kategorier af modtagere personoplysningerne er eller vil blive videregivet 
til. Det er dog ikke nogen absolut rettighed, og din ret til indsigt kan begrænses af andre 
personers interesser.  

 

Du kan være berettiget til at modtage kopi af personoplysninger, som behandles. Hvis du 
beder om yderligere kopier, kan vi opkræve et rimeligt gebyr på svarende til de 
administrative omkostninger. 

 

8.2 Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget eventuelle fejl i dine personoplysninger. 
Afhængigt af behandlingens formål kan du have ret til at få ufuldstændige 
personoplysninger gjort fuldstændige, herunder ved afgivelse af en supplerende erklæring. 

 

8.3 Ret til sletning ("ret til at blive glemt"): Du har under visse omstændigheder ret til at få 
dine personoplysninger slettet, og vi vil i så fald være forpligtet til at slette dem. 

 

8.4 Ret til begrænsning af behandling: Du har under visse omstændigheder ret til at anmode 
om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I så fald vil de pågældende 
oplysninger blive markeret og må da kun behandles af os til visse formål. 

 

8.5 Ret til dataportabilitet: Du har under visse omstændigheder ret til i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, 
som du har givet til os, og til at transmittere disse oplysninger til en anden enhed uden 
hindring fra vores side. 

 

8.6 Ret til at gøre indsigelse: Du har under visse omstændigheder ret til i den konkrete 
situation at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, i hvilket 
tilfælde vi vil skulle standse behandlingen. Hvis der sker behandling af 
personoplysninger om dig med henblik på direkte markedsføring, kan du endvidere til 
enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling, herunder også profilering, i det 
omfang dette indgår i den direkte markedsføring. I så fald vil vi ikke længere behandle 
personoplysninger om dig til disse formål. 
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