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KIA UVO 

Privacyverklaring - Head Unit 

(English version below) 

1. Inleiding 

Deze Privacyverklaring van Kia UVO Connected GmbH, geregistreerd onder 
registratienummer HRB 112541, ("KIA", "wij", "ons" of "onze") is van toepassing op de 
verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van KIA UVO 
("UVO") via de head unit van de auto. Wij bij KIA nemen uw privacy uiterst serieus en zullen 
uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende 
wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. 

Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Dergelijke 
wijzigingen en/of aanvullingen kunnen in het bijzonder noodzakelijk zijn als gevolg van de 
invoering van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten. Wij zullen de 
wijzigingen op onze websites en/of op de head unit van de auto publiceren. 

2. Verwerkingsverantwoordelijke 

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en 
verwerkt in verband met de levering van UVO is Kia UVO Connected GmbH. 

3. Contactpersoon en Functionaris voor Gegevensbescherming 

3.1 Voor vragen over of in verband met deze Privacyverklaring of voor het uitoefenen van een of 
meer van uw rechten kunt u contact opnemen met ons klantenservicecentrum: 

Kia UVO Connected GmbH 
E-mail: info@kia-uvo.eu 
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland 
Telefoon: +31 888 542 542 

 
3.2 U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming: 

E-mail: dpo@kia-uvo.eu 
Postadres: Functionaris voor Gegevensbescherming, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 
Frankfurt am Main, Duitsland 

4. Doeleinden, Rechtsgrond en Categorieën van Gegevens 

In verband met UVO verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor 
zover het verzamelen en verwerken daarvan noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van 
de UVO-overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG), of ten behoeve van gerechtvaardigde 
belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG). Voor meer informatie over individuele UVO-diensten 
verwijzen wij naar de dienstenomschrijving in de Gebruiksvoorwaarden UVO. De 
(persoons)gegevens beschreven in dit onderdeel 4  hieronder worden rechtstreeks 
verzameld uit de head unit en verwerkt in verband met de UVO-diensten. 

We zullen de Diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en daaraan 
gerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of 
onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden, analyseren we automatisch de 
gegevens op basis van statistische en wiskundige modellen om het potentieel voor 
verbetering te identificeren. 



 

 2

De gegevens omschreven in dit onderdeel  4 hieronder zijn nodig om de UVO-diensten te 
kunnen verlenen. Zonder de desbetreffende informatie kunnen de UVO-diensten niet 
worden verleend. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor andere doeleinden als wij daartoe 
verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften (zoals doorgifte aan de rechter of aan 
justitiële autoriteiten), indien u hebt ingestemd met de desbetreffende verwerking, of indien 
de verwerking anderszins rechtmatig is op grond van het toepasselijk recht. Indien 
verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden zullen wij u, waar dat gepast is, aanvullende 
informatie verstrekken. Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming, met 
inbegrip van profilering, in verband met de UVO-diensten, tenzij wij u anderszins uitdrukkelijk 
op de hoogte hebben gesteld van die geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van 
profilering. 
 

4.1 KIA Live 

Met behulp van KIA Live kunt u toegang krijgen tot de volgende functies: 

 

 Verkeer: Live verkeersinformatie voor het berekenen van routes en het tonen van de 
verkeerssituatie. Online Navigatie stelt de Gebruiker in staat om naar de gewenste 
bestemming te navigeren op basis van de combinatie van real-time verkeersgegevens 
en historische verkeersinformatie. 

 Live point of interest (POI): Informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige 
positie 

 Weer: Lokale weersinformatie 

 Parkeren: On- en Offline Parkeerruimte in de straat op basis van de huidige positie, nabij 
de bestemming, nabij een gescrolde markering, nabij het stadscentrum 

 EV POI (uitsluitend voor Elektrische Voertuigen en Plug-in Hybride Elektrische 
Voertuigen): Informatie over nabijgelegen oplaadpunten met inbegrip van de 
beschikbaarheidsstatus op basis van de huidige positie 

 Dealer point of interest (POI): Informatie over de locatie van een meest dichtstbijzijnde 
KIA-dealer op basis van de actuele positie in de buurt 

 Camera/gevaar zone waarschuwingen (indien wettelijk toegestaan in uw land): Het 
systeem geeft waarschuwingen in gebieden waar ongelukken bijzonder vaak voorkomen 
en waarschuwt u voor zwarte punten of flitspalen. 

 

Voor dit doel worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt ten behoeve 
van het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst: (GPS) Locatiegegevens, service 
verzoeken en antwoorden voor server zoekopdrachten (point of interest (POI) gegevens), 
dealer POI gegevens, brandstof-gerelateerde informatie, parkeer-gerelateerde informatie, 
snelheidscamera informatie, elektronisch voertuig (EV) station informatie, weerinformatie), 
verkeersinformatie, afstandseenheid (km, mijl, meter), taalinstellingen, telecommunicatie 
carrierinformatie, unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), 
Bestuurders ID, Dienst-ID), telefoonnummer, datum en lokale tijd, protocolversie, informatie 
over het navigatieapparaat (bijv. hardware versie, softwareversie), routegegevens (bijv. 
startpunt, instellingen, doelbestemming, geschatte tijd).  

Daarnaast worden de GPS-gegevens (locatie) en de Service-ID verzameld en bewaard 
gedurende maximaal 93 dagen ten behoeve van het verbeteren van de KIA Live-dienst, op 
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basis van gerechtvaardigde belangen. Meer informatie over de belangenafweging is op 
verzoek beschikbaar. 

 

4.2 Online Spraakherkenning: 

Met behulp van Online Spraakherkenning kunt u gesproken commando's gebruiken om 
toegang te verkrijgen tot KIA Live-diensten en deze te beheren en om tekstberichten op te 
stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Vanaf het moment dat de UVO in 
uw voertuig wordt geactiveerd, wordt de Online Spraakherkenning als standaardinstelling 
geactiveerd. Bij het gebruik van Online Spraakherkenning worden uw persoonsgegevens in 
een online omgeving verwerkt. 

Voor dit doel worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt ten behoeve 
van het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst: Spraakopname, GPS-gegevens (locatie), 
unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Dienst-ID). 

De opgenomen spraaksamples worden samen met de GPS-gegevens en de Dienst-ID naar 
onze desbetreffende dienstverlener verzonden. Onze dienstverlener voor de Online 
Spraakherkenning is Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland (verwerker) 
("Cerence") en diens sub-verwerkers, die zich in landen buiten de EU/EER kunnen bevinden 
en mogelijk geen adequaat niveau voor gegevensbescherming bieden. Cerence zet de 
spraaksamples om in tekstsamples, interpreteert ze (indien nodig) semantisch en stuurt het 
resultaat terug naar het voertuig.  

Daarnaast worden spraaksamples en GPS-gegevens verzameld en bewaard gedurende 
maximaal 90 dagen ten behoeve van het verlenen en verbeteren van de Online 
Spraakherkenningsdienst op basis van gerechtvaardigde belangen. Meer informatie over de 
belangenafweging is beschikbaar op verzoek.  

U kunt de overdracht van uw persoonsgegevens (d.w.z. spraaksamples) naar Cerence 
voorkomen door de Online Spraakherkenning in de betreffende instellingen van uw head unit 
te deactiveren. Door het deactiveren van de Online Spraakherkenning kan de functionaliteit 
van de spraakherkenning beperkt of uitgeschakeld worden. 

4.3 Notificatie Center  

Notificatie Center stelt de Gebruiker in staat om berichten van Kia te ontvangen op het 
scherm van de head unit.  

Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt voor het 
sluiten of de uitvoering van de overeenkomst: unieke identificatoren (bijv. Voertuig 
Identificatie Nummer (VIN)), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd.  

4.4 Valet Parking modus:  

Indien geactiveerd en wanneer het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kan 
de Gebruiker de locatie van het voertuig, de laatste keer dat de motor werd uitgeschakeld, 
de rijtijd, de rijafstand en de topsnelheid  monitoren (zie paragraaf 4 van de Privacyverklaring 
- UVO App). Deze informatie wordt ook weergegeven op het scherm van de head unit. 

Voor dit doel worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs 
verwerkt: unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), valet modus 
statusinformatie (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de valet modus, looptijd, ritduur, 
tijd van de stationair draaiende motor, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren 
(locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting). 
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5. Uw Rechten 

Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor activiteiten op het gebied van verwerking 
van persoonsgegevens kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. 
Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voor die 
intrekking onverlet. 

Op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht 
hebben om: inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken, rectificatie van uw 
persoonsgegevens te verzoeken, wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken, 
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, overdraagbaarheid 
van gegevens te verzoeken, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit voor persoonsgegevens. 

Wij maken u erop attent dat voornoemde rechten beperkt kunnen zijn op grond van de 
toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. 

5.1 Recht van inzage: U kunt het recht hebben om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al 
dan niet verwerken van persoonsgegevens over u en, wanneer dat het geval is, om inzage 
te verzoeken in die persoonsgegevens. De informatie waarin u inzage kunt krijgen omvat - 
onder meer - de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens 
en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of 
zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en uw recht van inzage kan 
beperkt worden door de belangen van andere personen. 

U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening 
brengen op basis van administratiekosten. 

5.2 Recht op rectificatie: U kunt recht hebben om van ons rectificatie van onjuiste 
persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden kunt u het 
recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, onder meer door een 
aanvullende verklaring te verstrekken. 

5.3 Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): Onder bepaalde omstandigheden kunt 
u het recht hebben wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij verplicht 
zijn die persoonsgegevens te wissen. 

5.4 Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht 
hebben om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. 
In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend 
worden verwerkt voor bepaalde doeleinden. 

5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het 
recht hebben om persoonsgegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een 
gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en kunt u het recht 
hebben die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder 
daarbij te worden gehinderd door ons. 

5.6 Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben 
om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen 
tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
ons en is het mogelijk dat wij verplicht zijn de verwerking van uw 
persoonsgegevens te staken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens 
worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde het recht om 
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bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve 
van die marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt 
met die direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet 
langer door ons verwerkt voor die doeleinden. 

 

5.7 Recht om regelingen te treffen voor de opslag en mededeling van gegevens na iemands 
overlijden: U heeft het recht om specifieke regelingen te treffen voor de opslag en 
communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en wij zullen dienovereenkomstig 
handelen. U kunt ook algemene afspraken maken met een derde partij, die ons te zijner tijd 
op de hoogte zal stellen van uw instructies. 

6. Ontvangers en Categorieën van Ontvangers 

Elke inzage in uw persoonsgegevens bij KIA is beperkt tot die personen die inzage daarin 
moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie. 
 
KIA kan uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden 
doorgeven aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers: 
 
 Private derden – Al dan niet gelieerde andere private instanties dan wij die, al dan niet 

samen met anderen, de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststellen. 

Zo moeten wij voor de levering van UVO gegevens doorgeven bijvoorbeeld aan onze 
verwerkers - zie hieronder. Voor deze technische dienst maken wij gebruik van 
telecommunicatiediensten die worden geleverd door telecommunicatie-providers (op dit 
moment Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Duitsland). 

 Verwerkers – Bepaalde, al dan niet gelieerde, derden kunnen uw persoonsgegevens 
ontvangen voor verwerking ten behoeve van KIA op grond van passende aanwijzingen 
voor zover dat noodzakelijk is voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Aan de 
verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de waarborging van 
de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met 
de aanwijzingen te verwerken. 

 Verwerkers voor de technische levering van UVO zijn Hyundai Autoever Europe 
GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland en Hyundai 
MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea. 

 Voor KIA Live en Online Spraakherkenning gebruiken we aanvullende verwerkers.  

 Voor Online Spraakherkenning: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, 
Nederland (verwerker). 

 De verwerkers voor callcenterdiensten zijn aan KIA gelieerde ondernemingen die 
gevestigd zijn in de EU/EER. 

 Overheidsautoriteiten, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke 
instanties zijn, zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht. 
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7. Grensoverschrijdende Gegevensdoorgifte 

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante 
activiteiten ontplooien buiten uw land en buiten de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek 
Korea of de Verenigde Staten van Amerika (bijv. Cerence's sub-verwerkers), waar de 
wetgeving inzake gegevensbescherming een ander niveau van bescherming kan bieden dan 
de wetgeving in uw rechtsgebied en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese 
Commissie geldt. Voor gegevensdoorgifte naar die ontvangers buiten de EU/EER bieden wij 
passende waarborgen, in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten voor 
gegevensdoorgifte zoals vastgesteld door de Europese Commissie (bijvoorbeeld 
Modelcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) met de ontvangers of het treffen 
van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een 
kopie van de desbetreffende maatregel die wij hebben getroffen is verkrijgbaar via onze 
functionaris voor gegevensbescherming (zie hiervoor onder 3.2). 

8. Bewaartermijn 

8.1 Uw persoonsgegevens worden door KIA en/of onze dienstverleners uitsluitend bewaard voor 
zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen en 
uitsluitend voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden 
waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als KIA uw persoonsgegevens niet 
langer hoeft te verwerken zullen wij die uit onze systemen en/of administratie wissen en/of 
stappen nemen om ze te anonimiseren, zodat uw identiteit niet langer kan worden 
achterhaald op basis van die gegevens (tenzij wij uw informatie moeten bewaren om te 
voldoen aan verplichtingen op grond van wet- of regelgeving die op KIA van toepassing is; 
zo kunnen persoonsgegevens die zijn opgenomen in overeenkomsten, mededelingen en 
zakelijke correspondentie vallen onder wettelijke bewaarvoorschriften die kunnen bepalen 
dat ze moeten worden bewaard gedurende een periode van maximaal 10 jaar). 

8.2 Voor zover er geen bewaartermijn geldt op grond van wet- of regelgeving, worden alle 
persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de levering van UVO in de regel 
onmiddellijk na afronding van de leveringshandeling van de individuele UVO-diensten 
verwijderd of geanonimiseerd, waarbij de volgende uitzonderingen gelden: 

 Aanmeldings- en Inloggegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de 
overeenkomst (d.w.z. maximaal zeven jaar) 

 Online Spraakherkenning: Spraaksamples en GPS-gegevens (zie hiervoor onder 0) 
worden maximaal 90 dagen bewaard 

 KIA Live: GPS-gegevens en Service-ID (zie hiervoor onder 4.1) worden maximaal 93 
dagen bewaard 

8.3 Account resetten: Uw account kan worden gereset door het instellen van de desbetreffende 
voorkeur (bijvoorbeeld in de head unit van het voertuig). In een dergelijk geval, zullen alle 
persoonsgegevens die betrekking hebben op uw account verwijderd worden, tenzij er 
bewaartermijnen van toepassing zijn (zie 8.1 hierboven). Na het resetten van uw account 
wordt u uitgelogd bij UVO en moet u opnieuw de aanmeldprocedure doorlopen of inloggen 
met andere gebruikersgegevens als u UVO wilt gebruiken. 

9. Offline-modus (Modem Uit) 

U kunt ervoor kiezen Offline-modus te activeren door het instellen van de desbetreffende 
voorkeur. In de Offline-modus zijn alle UVO-functies uitgeschakeld en worden er geen 
persoonsgegevens, in het bijzonder geen locatiegegevens (GPS), verzameld ten behoeve 
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van UVO, en ziet u een Offline-modusicoontje bovenin het scherm van de head unit van de 
auto. 

10. Wijzigingen op grond van Lokaal Recht 

De volgende wijzigingen op grond van lokaal recht zijn van toepassing: 

Oostenrijk Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd: 

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders 
opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze 
verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te 
bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet 
langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of 
dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier 
te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op 
basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te 
voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia 
onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie 
en zakelijke brieven kunnen zijn onderworpen zijn aan wettelijke 
bewaarplicht, waarvoor een bewaarplicht van maximaal 7 jaar kan 
gelden. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien dit 
noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld als 
gevolg van een dreigende of aanhangige rechtszaak). 

Spanje Artikel 5.1 lid 2 zal vervangen worden met de onderstaande tekst: 

U kunt het recht hebben om een kopie te verkrijgen van de 
persoonsgegeven die worden verwerkt. Voor het opvragen van 
aanvullende kopieën door U binnen 6 maanden tenzij daarvoor een 
gerechtvaardigde oorzaak is aan te wijzen, kunnen we een redelijke 
vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. 

Artikel 8 zal vervangen worden met de volgende tekst: 

8.1 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door KIA en/of onze 
dienstverleners, uitsluitend voor zover dit nodig is voor de uitvoering 
van onze verplichtingen en uitsluitend voor de tijd die nodig is om de 
doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te bereiken, in 
overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. Wanneer KIA uw persoonsgegevens niet 
langer hoeft te verwerken, zullen wij dit blokkeren en zodra de 
verjaringstermijn is verstreken (bijv. persoonsgegevens in 
overeenkomsten, communicatie, en bedrijfscorrespondentie kunnen 
onderhevig zijn aan wettelijk vereiste bewaartermijnen, welke op 
kunnen lopen tot 10 jaar), zullen we de gegevens verwijderen van onze 
systemen en/of archieven en/of stappen ondernemen om deze naar 
behoren te anonimiseren zodat u niet langer identificeerbaar bent. 

8.2. Waar er geen wettelijke of reglementaire bewaartermijnen van 
toepassing zijn, worden in de regel alle persoonsgegevens verwerkt in 
verband met de verlening van UVO geblokkeerd en vervolgens direct 
verwijderd of geanonimiseerd nadat de individuele UVO 
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dienstverlening is voltooid, behoudens de volgende uitzonderingen: 

 Aanmeld en Inlog gegevens worden opgeslagen gedurende de 
looptijd van de overeenkomst (d.w.z. tot 7 jaar) 

 Online Spraakherkenning: Online Spraaksamples en GPS-
gegevens(zie 4.2. hierboven) worden tot 90 dagen opgeslagen 

 KIA Live: GPS gegevens en Dienst ID (zie 4.1. hierboven) 
worden tot 93 dagen opgeslagen 

8.3 Beëindiging van account: Als u ervoor kiest om uw account te 
beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de head unit in 
de auto in te stellen) worden alle persoonsgegevens die gerelateerd 
zijn aan uw account geblokkeerd en vervolgens verwijderd zoals 
hierboven is beschreven. 

Italië  Ongeacht enig tegendeel zoals aangegeven in de bovenstaande 
Privacyverklaring, is het volgende van toepassing voor zover Italiaanse 
wetgeving toepasselijk is op de verwerking van uw persoonsgegevens: 
(i) in geen geval zal KIA uw persoonsgegevens verwerken voor 
profiling doeleinden zonder uw toestemmen; (ii) indien U een 
bestaande klant bent en KIA uw e-mailadres heeft verstrekt, en zonder 
afbreuk te doen aan uw recht om bezwaar te maken tegen de 
verwerking krachtens punt 5.6 hierboven, mag KIA marketing 
communicatie aan u sturen via e-mail met betrekking tot producten of 
diensten die soortgelijk zijn aan de producten of diensten die U eerder 
heeft aangeschaft; (iii) met betrekking tot bewaartermijnen, KIA zal de 
persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing en profiling 
doeleinden, indien aanwezig, 24 respectievelijk 12 maanden bewaren, 
tenzij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit toestemming geeft aan 
KIA om deze gegevens langer te bewaren. 

Contactinformatie van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit zijn de 
volgende: 

Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome 
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
Email: garante@gpdp.it 
Fax: (+39) 06 696773785 
Tel: (+39) 06 696771 

Nederland Artikel 8.1 zal als volgt worden gewijzigd: 

De standaard wettelijke bewaartermijn voor algemene 
boekhoudkundige doeleinden is 7 jaar in Nederland. Let erop dat deze 
bewaartermijn verlengd kan worden, in het bijzonder als de 
toepasselijke wet dit vereist en/of indien dit nodig is op grond van 
gerechtvaardigde belangen van KIA (bijvoorbeeld ten gevolge van 
dreigende of lopende juridische procedures). 

België Met betrekking tot de in artikel 8.1. vermelde bewaartermijn, kunnen in 
België de persoonsgegevens die betrekking hebben op de 
contractuele relatie in overeenkomsten, mededelingen en commerciële 
brieven worden bewaard tot tien jaar na het einde van de contractuele 
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relatie tussen Kia en u.  Indien deze gegevens van belang zijn voor 
administratieve of gerechtelijke procedures, kunnen zij ook door Kia 
worden bewaard voor de duur van deze procedures, met inbegrip van 
het vervallen van een eventueel verhaal. 

De contactgegevens van de Belgische 
gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende: 
 
Autorité de protection des données 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Rue de la presse 35 
1000 Brussel 
 
Tel.: +32 (0)2 274 48 00 
Fax.:+32 (0)2 274 48 35 
E-mail: contact(at)apd-gba.be 

Hongarije  Artikel 8.1 wordt als volgt vervangen: 
 
Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders 
opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze 
verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te 
bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet 
langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of 
dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier 
te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op 
basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te 
voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia 
onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie 
en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke 
bewaarplicht, waarvoor een bewaarplicht van maximaal 8 jaar kan 
gelden in het geval van boekhoudkundige documenten vanaf de datum 
van uitgifte). Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van 
een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia 
worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met 
inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn. 
 
De contactgegevens van de Hongaarse 
gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
Adres: H-1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefoon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu 

Polen Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht 
hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en 
kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te 
verwerken. Bovendien heeft u, indien uw persoonsgegevens worden 



 

 10

verwerkt voor direct marketing doeleinden en u toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking voor die doeleinden, het recht om op elk 
moment uw toestemming voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor dergelijke marketing in te trekken, inclusief 
het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke 
direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet 
langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt. 
 
Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders 
opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze 
verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te 
bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonlijke gegevens niet 
langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of 
dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier 
te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op 
basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te 
voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia 
onderworpen is; bijv. de standaard wettelijke bewaartermijn voor 
gegevens voor algemene boekhouddoeleinden 5 jaar vanaf het einde 
van de vorige boekjaren in Polen. Deze bewaartermijn kan worden 
verlengd, met name indien de toepasselijke wetgeving dit vereist en/of 
indien dit nodig is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld 
wegens dreigende of aanhangige geschillen). 
 
De contactgegevens van de Poolse gegevensbeschermingsautoriteit 
zijn als volgt: 
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
 
ul. Stawki 2 
 
00 -193 Warszawa 
 
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

Slowakije De contactgegevens van de Slowaakse 
gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt: 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovak Republic 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk 
Tel: + 421 2 32 31 32 14 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 
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KIA UVO 
 

Privacy Notice - Head Unit 

1. Introduction 

This Privacy Notice of Kia UVO Connected GmbH, registered under the registration number 
HRB 112541, ("Kia", "we" or "us") applies to the collection and processing of personal data 
in connection with the provision of Kia UVO ("UVO") via the car’s head unit. We at Kia take 
your privacy very seriously and will process your personal data only in accordance with 
applicable data protection and privacy law. 

We may change and/or supplement this Privacy Notice at any time. Such changes and/or 
supplements may be necessary in particular due to the implementation of new technologies 
or the introduction of new services. We will publish the changes on our websites and/or in 
the car’s head unit. 

2. Controller 

The responsible controller for any personal data collected and processed in connection with 
the provision of UVO is Kia UVO Connected GmbH.  

3. Contact Point and Data Protection Officer  

3.1 If you have any questions about or in connection with this Privacy Notice or the exercise any 
of your rights, you may contact our customer call center: 

Kia UVO Connected GmbH  
Email: info@kia-uvo.eu  
Ordinary mail: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main 
Phone: +44 333 202 299 0 

 
3.2 Alternatively, you may also contact our data protection officer: 

Email: dpo@kia-uvo.eu 
Ordinary mail: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main 

4. Purposes, Legal Basis and Categories of Data  

In connection with UVO we collect and process your personal data only insofar as the 
collection and processing is necessary for the conclusion or the performance of the UVO 
contract (Art. 6 (1) b) GDPR), or legitimate interests (Art. 6 (1) f) GDPR). For further details 
on individual UVO services, please consult the respective service description in the UVO 
Terms of Use. The (personal) data described in this Section 4 below is collected directly from 
the car’s head unit and is processed in connection with the UVO services.  

We will further analyse and improve the Services to develop new mobility and mobility 
related products and/or services, to secure our products and/or to improve our services. For 
these purposes, we automatically analyse the data based on statistical and mathematical 
models to identify potential for improvements. 

The data described in this Section 4 below is required to provide the UVO services. Without 
the respective information, the UVO services cannot be performed. 
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We process your personal data for other purposes only if we are obligated to do so on the 
basis of legal requirements (for example, transfer to courts or criminal prosecution 
authorities), if you have consented to the respective processing or if the processing is 
otherwise lawful under applicable law. If processing for another purpose takes place we will 
provide you with additional information, if appropriate. We do not engage in automated 
decision-making including profiling in connection with the UVO services unless we have 
expressly notified you of such automated decision-making including profiling by other means. 

4.1 Kia Live  

Kia Live enables you to access the following functions: 

 

 Traffic: Live traffic information to calculate routes and display traffic situation. Online 
Navigation enables the User to navigate to their desired destination based on the 
combination of real-time traffic data and historical traffic information. 

 Live point of interest (POI): Information on nearby POI based on current position 

 Weather: Local weather information 

 Parking: On and Off Street parking based on current position, nearby destination, nearby 
scrolled mark, nearby city center 

 EV POI (only for Electric Vehicles and Plug-in Hybrid Electric Vehicles): Information on 
nearby charging stations including availability status based on current position  

 Dealer point of interest (POI): Kia nearby dealer location information based on nearby 
current position 

 Camera/danger zone alerts (if legally permissible in your country): The system provides 
alerts in areas where accidents are particularly common and warns You about accident 
black spots or speed cameras 

 

For this purpose the following categories of personal data are processed for the conclusion 
or the performance of the contract: (GPS) Location data, service requests and responses for 
server search (point of interest (POI) data), dealer POI data, fuel-related information, 
parking-related information, speed camera information, electric vehicle (EV) station 
information, weather information), traffic information, unit of distance (km, miles, meters), 
language settings, telecom carrier information, unique identifiers (e.g. Vehicle Identification 
Number (VIN), Driver ID, Service ID), phone number, date and local time, protocol version, 
navigation device information (e.g. hardware version, software version), route information 
(e.g. start point, settings, goal point, estimated time). 

In addition, the GPS data (location) and the Service ID will be collected and stored for up to 
93 days in order to improve the Kia Live service, based on legitimate interests. More 
information on the balancing test is available upon request. 

 

4.2 Online Voice Recognition 

Online Voice Recognition enables you to use spoken commands to access and control Kia 
Live services and draft and send text messages via a connected mobile device. Upon the 
activation of UVO in your vehicle, Online Voice Recognition is activated as a default setting. 
When using Online Voice Recognition, your personal data will be processed in an online 
environment.  
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For this purpose the following categories of personal data are processed for the conclusion 
or the performance of the contract: Voice recording, GPS data (location), unique identifiers 
(e.g. Vehicle Identification Number (VIN), Service ID).  

The recorded voice samples are transferred together with the GPS data and the Service ID 
to our relevant service provider. Our service provider for the Online Voice Recognition is 
Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Netherlands (processor) ("Cerence") and its 
sub-processors, which may be located in countries outside the EU/EEA and may not provide 
for an adequate level of data protection. Cerence transforms the voice samples into text 
samples, semantically interpreting them (if necessary), and then sends the result back to the 
vehicle. 

In addition, voice samples and GPS data will be collected and stored for up to 90 days in 
order to perform and improve the Online Voice Recognition service based on legitimate 
interests. More information on the balancing test is available upon request.  

You can prevent the transfer of your personal data (i.e. voice samples) to Cerence by 
deactivating the Online Voice Recognition in the respective settings of your head unit. By 
deactivating the Online Voice Recognition the functionality of the voice recognition may be 
limited or disabled.  

4.3 Notification Center 

Notification Center enables the User to receive messages from Kia on the head unit screen.  

For this purpose the following categories of personal data are processed for the conclusion 
or the performance of the contract: unique identifiers (e.g. Vehicle Identification Number 
(VIN)), sequenceID, read status, UTC time.  

4.4 Valet Parking Mode 

When activated and the vehicle is driven by another person, the User can monitor the 
vehicle location, the time ignition was turned off last, driving time, driving distance and top 
speed (please refer to Section 4 of the Privacy Notice - UVO App). This information is also 
displayed on the head unit screen. 

For this purpose the following categories of personal data are necessarily processed: unique 
identifiers (e.g. Vehicle Identification Number (VIN)), valet mode status information 
(activation status, valet mode starting and ending time, run time, mileage time, idle engine 
time, maximum speed, run distance), vehicle indicators (location, speed, time, accuracy, 
direction). 

5. Your Rights 

If you have declared your consent for any personal data processing activities, you can 
withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the 
lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. 

Pursuant to applicable data protection law you may have the right to: request access to your 
personal data, request rectification of your personal data; request erasure of your personal 
data, request restriction of processing of your personal data; request data portability, and 
object to the processing of your personal data.  

In addition, you also have the right to lodge a complaint with the competent data protection 
supervisory authority.  

Please note that these aforementioned rights might be limited under the applicable national 
data protection law. 
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5.1 Right of Access: You may have the right to obtain from us confirmation as to whether or not 
personal data concerning you is processed, and, where that is the case, to request access to 
the personal data. The access information includes – inter alia – the purposes of the 
processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of 
recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an 
absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access.  

You may have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing. For 
further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative 
costs. 

5.2 Right to rectification: You may have the right to obtain from us the rectification of inaccurate 
personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have 
the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a 
supplementary statement. 

5.3 Right to erasure ("right to be forgotten"): Under certain circumstances, you may have the 
right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we may be obliged 
to erase such personal data. 

5.4 Right to restriction of processing: Under certain circumstances, you may have the right to 
obtain from us restriction of processing your personal data. In this case, the respective data 
will be marked and may only be processed by us for certain purposes. 

5.5 Right to data portability: Under certain circumstances, you may have the right to receive the 
personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly 
used and machine-readable format and you may have the right to transmit those data to 
another entity without hindrance from us. 

5.6 Right to object: Under certain circumstances, you may have the right to object, 
on grounds relating to your particular situation at any time to the processing of 
your personal data by us and we can be required to no longer process your 
personal data. Moreover, if your personal data is processed for direct 
marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing 
of personal data concerning you for such marketing, which includes profiling 
to the extent that it is related to such direct marketing. In this case your 
personal data will no longer be processed for such purposes by us. 

 

5.7 Right to make arrangements for the storage and communications of data after one’s death: 
You have a right to make specific arrangements for the storage and communication of your 
personal data after your death, and we will act accordingly. You may also make general 
arrangements with a third party, which will let us know about your instructions in due time. 
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6. Recipients and Categories of Recipients 

Any access to your personal data at Kia is restricted to those individuals that have a need to 
know in order to fulfill their job responsibilities. 
 
Kia may transfer your personal data for the respective purposes to the recipients and 
categories of recipients listed below: 
 
 Private third parties – Affiliated or unaffiliated private bodies other than us that alone or 

jointly with others, determine the purposes and means of the processing of personal 
data. 

For the purpose of providing UVO we need to transfer data (e.g. to our data processors – 
see below). For this technical service we rely on telecommunication services provided by 
telecommunication providers (currently Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 
40549 Dusseldorf, Germany). 

 Data processors – Certain third parties, whether affiliated or unaffiliated, may receive 
your personal data to process such data on behalf of Kia under appropriate instructions 
as necessary for the respective processing purposes. The data processors will be 
subject to contractual obligations to implement appropriate technical and organizational 
security measures to safeguard the personal data, and to process the personal data only 
as instructed.  

 The data processors for the technical provision of UVO are Hyundai Autoever Europe 
GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germany and Hyundai 
MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.  

 Regarding Kia Live and Online Voice Recognition, we use additional data processors. 

 For Online Voice Recognition: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, 
Netherlands (processor).  

 The data processors for call center services are affiliates of Kia, which are located in 
the EU/EEA. 

 Governmental authorities, courts, external advisors, and similar third parties that are 
public bodies as required or permitted by applicable law. 

7. Cross-Border Data Transfer 

Some of the recipients of your personal data will be located or may have relevant operations 
outside of your country and the EU/EEA, e.g. in the Republic of Korea or the United States of 
America (e.g. Cerence’s subprocessors), where the data protection laws may provide a 
different level of protection compared to the laws in your jurisdiction and with regard to which 
an adequacy decision by the European Commission does not exist. With regard to data 
transfers to such recipients outside of the EU/EEA we provide appropriate safeguards, in 
particular, by way of entering into data transfer agreements adopted by the European 
Commission (e.g. Standard Contractual Clauses (2010/87/EU and/or 2004/915/EC)) with the 
recipients or taking other measures to provide an adequate level of data protection. A copy 
of the respective measure we have taken is available via our data protection officer (see 3.2 
above). 

8. Storage Period 

8.1 Your personal data is stored by Kia and/or our service providers, strictly to the extent 
necessary for the performance of our obligations and strictly for the time necessary to 
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achieve the purposes for which the personal data is collected, in accordance with applicable 
data protection laws. When Kia no longer needs to process your personal data, we will erase 
it from our systems and/or records and/or take steps to properly anonymize it so that you can 
no longer be identified from it (unless we need to keep your information to comply with legal 
or regulatory obligations to which Kia is subject; e.g., personal data contained in contracts, 
communications, and business letters may be subject to statutory retention requirements, 
which may require retention of up to 10 years).  

8.2 Where no legal or regulatory retention periods apply, as a rule, all personal data processed 
in connection with the provision of UVO is deleted or anonymized immediately after provision 
of the individual UVO services action has been completed with the following exceptions: 

 Sign-up and Log-in data are stored for the duration of the contract (i.e. up to seven 
years) 

 Online Voice Recognition: Voice samples and GPS data (see 0 above) are stored up to 
90 days 

 Kia Live: GPS data and Service ID (see 4.1 above) are stored up to 93 days 

8.3 Reset of account: Your account may be reset by setting the respective preference (e.g. in 
the vehicle's head unit). In such case, all personal data related to your account will be 
deleted, unless retention periods apply (see 8.1 above). Upon reset of the account, you will 
be logged out of UVO and will have to perform a new sign-up procedure or log in with 
different credentials if you intend to use UVO.  

9. Offline Mode (Modem Off) 

You may choose to activate Offline Mode by setting the respective preference. If Offline 
Mode is turned on all UVO functions are disabled and no personal data, in particular no 
location data (GPS), is collected for UVO and an Offline Mode icon is displayed at the top of 
the head unit screen in the vehicle.  

10. Local Law Amendments 

The following local law amendments apply: 

Austria Section Error! Reference source not found. shall be amended as 
follows: 

Your personal data is stored by Kia and/or our service providers, 
strictly to the extent necessary for the performance of our obligations 
and strictly for the time necessary to achieve the purposes for which 
the personal data is collected, in accordance with applicable data 
protection laws. When Kia no longer needs to process your personal 
data, we will erase it from our systems and/or records and/or take 
steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified 
from it (unless we need to keep your information to comply with legal 
or regulatory obligations to which Kia is subject; e.g., personal data 
contained in contracts, communications, and business letters may be 
subject to statutory retention requirements, which may require 
retention of up to 7 years. This retention period may be extended, in 
particular if necessary for the purposes of the legitimate interests 
pursued by Kia (for example due to threatening or pending 
litigation)). 
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Belgium Regarding the data retention period under Section 8.1, in Belgium, 
personal data relating to the contractual relationship in contracts, 
communications or commercial letters may be stored for a duration 
up to 10 years as from the end of the contractual relationship 
between Kia and you. If such data are relevant in the frame of any 
administrative or judicial proceedings, they can be stored by Kia for 
the whole duration of these procedures, including the expiration of 
any recourse. 
 
The contact details of the Belgian data protection authority are as 
follows: 
Autorité de protection des données 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Rue de la presse 35 

1000 Brussels 

Tel.: +32 (0)2 274 48 00 
Fax.: +32 (0)2 274 48 35 
Email: contact@apd-gba.be 

Hungary Section 8.1 shall be replaced as follows: 
 
Your personal data is stored by Kia and/or our service providers, 
strictly to the extent necessary for the performance of our obligations 
and strictly for the time necessary to achieve the purposes for which 
the personal data is collected, in accordance with applicable data 
protection laws. When Kia no longer needs to process your personal 
data, we will erase it from our systems and/or records and/or take 
steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified 
from it (unless we need to keep your information to comply with legal 
or regulatory obligations to which Kia is subject; e.g., personal data 
contained in contracts, communications, and business letters may be 
subject to statutory retention requirements, which may require 
retention of up to 8 years in case of accounting documents from their 
date of issue). If such data are relevant in the frame of any 
administrative or judicial proceedings, they can be stored by Kia for 
the whole duration of these procedures, including the expiration of 
any recourse. 
 
The contact details of the Hungarian data protection authority are as 
follows: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  
Phone: +36-1-391-1400, 
Fax: +36-1-391-1410,  
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu 

Italy Regardless anything to the contrary as indicated in the above Privacy 
Notice, the following will apply to the extent Italian law will apply to 
the processing of your personal data: (i) in no event Kia will process 
your personal data for profiling purposes without your consent; (ii) if 
You are an existing customer and have provided Kia with your email 
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address, and without prejudice to your right of object pursuant to 
point Error! Reference source not found. above, Kia may send you 
marketing communications via email in relation to products or 
services similar to the products or services previously purchased by 
You; (iii) with reference to storage periods, Kia will retain personal 
data processed for marketing or profiling purposes, if any, for 24 and 
12 months, respectively, unless the Italian data protection 
supervisory authority authorizes Kia to retain them for a longer 
period. 

The contact details of the Italian data protection supervisory authority 
are the following: 

Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome 
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
Email: garante@gpdp.it 
Fax: (+39) 06 696773785 
Tel: (+39) 06 696771 

Netherlands Section 8.1 shall be amended as follows: 

The standard statutory data retention period for general bookkeeping 
purposes is 7 years in the Netherlands. Note that this retention 
period may be extended, in particular if the applicable law so requires 
and/or if necessary for the purposes of the legitimate interests 
pursued by Kia (for example due to threatening or pending litigation). 

Poland Section 5.6. shall be amended as follows: 

Right to object: Under certain circumstances, you may have the right 
to object, on grounds relating to your particular situation at any time 
to the processing of your personal data by us and we can be required 
to no longer process your personal data. Moreover, if your personal 
data is processed for direct marketing purposes, if you granted 
consent for the processing for such purposes, you have the right to 
withdraw at any time your consent for the processing of personal 
data concerning you for such marketing, which includes profiling to 
the extent that it is related to such direct marketing. In this case your 
personal data will no longer be processed for such purposes by us. 

Section 8.1 shall be amended as follows: 

Your personal data is stored by Kia and/or our service providers, 
strictly to the extent necessary for the performance of our obligations 
and strictly for the time necessary to achieve the purposes for which 
the personal data is collected, in accordance with applicable data 
protection laws. When Kia no longer needs to process your personal 
data, we will erase it from our systems and/or records and/or take 
steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified 
from it (unless we need to keep your information to comply with legal 
or regulatory obligations to which Kia is subject; e.g., the standard 
statutory data retention period for general bookkeeping purposes is 5 
years from the end of the previous financial years in the Poland. Note 
that this retention period may be extended, in particular if the 
applicable law so requires and/or if necessary for the purposes of the 
legitimate interests pursued by Kia (for example due to threatening or 
pending litigation).) 
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The contact details of the Polish data protection authority are as 
follows: 
 
Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych 
 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
 
ul. Stawki 2 
 
00 -193 Warszawa 
 
Email: kancelaria@uodo.gov.pl 

Slovakia The contact details of the Slovak data protection authority are as 
follows: 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovak Republic 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk 
Tel: + 421 2 32 31 32 14 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Spain Section 5.1 para. 2 shall be replaced as follows: 

You may have the right to obtain a copy of the personal data 
undergoing processing. For further copies requested by You within 
six months unless there is legitimate cause to do so, we may charge 
a reasonable fee based on administrative costs. 

Section 8 shall be replaced as follows: 

8.1 Your personal data is stored by Kia and/or our service providers, 
strictly to the extent necessary for the performance of our obligations 
and strictly for the time necessary to achieve the purposes for which 
the personal data is collected, in accordance with applicable data 
protection laws. When Kia no longer needs to process your personal 
data, we will block it and once the period for the statute of limitation 
has elapsed (e.g., personal data contained in contracts, 
communications, and business letters may be subject to statutory 
retention requirements, which may require retention of up to 10 year), 
we will erase it from our systems and/or records and/or take steps to 
properly anonymize it so that you can no longer be identified from it. 

8.2 Where no legal or regulatory retention periods apply, as a rule, all 
personal data processed in connection with the provision of UVO is 
blocked and subsequently erased or anonymized immediately after 
provision of the individual UVO services action has been completed 
with the following exceptions: 

 Sign-up and Log-in data are stored for the duration of the 
contract (i.e. up to seven years) 

 Online Voice Recognition: Voice samples and GPS data (see 
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0 above) are stored up to 90 days 

 Kia Live: GPS data and Service ID (see 4.1 above) are stored 
up to 93 days 

8.3 Termination of account: If you choose to terminate your account (e.g. by 
setting the respective preference in the car's head unit) all personal data 
related to your account will be blocked and subsequently deleted as 
explained above. 
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