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Privacyverklaring – KIA-profiel 
 

Om u te voorzien van alle functionaliteiten van het KIA-profiel, moet KIA bepaalde gegevens 

verwerken. 

1 Verwerkingsverantwoordelijke 

Kia UVO Connected GmbH, een Duitse onderneming met handelsregisternummer HRB 112541, en 

gevestigd op adres Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland, hierna: "KIA", "wij", "ons" of 

"onze", is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.  

2 Contactgegevens 

Als u vragen etc. heeft over of in verband met deze Privacyverklaring of een klacht wilt indienen over 

onze omgang met uw persoonsgegevens of voor het uitoefenen van een of meer van uw rechten (zie 

onder 6), kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van bovenstaande contactgegevens 

of via: 

Kia UVO Connected GmbH 
E-mailadres: info@kia-uvo.eu 
Telefoon: +31 888 5425 42 
 

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 

3 Doeleinden en Rechtsgrond van de Verwerking 

We verwerken uw persoonsgegevens, die u verstrekt in verband met uw registratie van uw KIA-profiel 

en het verdere gebruik van uw account. Het doel van onze verwerking is om uw KIA-profiel te beheren 

(van inloggen tot aan het mogelijke beëindigen van het KIA-profiel), om je te voorzien van alle KIA-

profiel functionaliteiten, om u toegang tot onze diensten te garanderen en te geven waarvoor een KIA-

profiel noodzakelijk is en om u te informeren over updates van het KIA-profiel. 

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat deze verwerking nodig is voor 

het uitvoeren van onze overeenkomst met u in verband met het KIA-profiel (art. 6 lid 1 onder b Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ("AVG")), of ten behoeve van gerechtvaardigde belangen van KIA 

(art. 6 lid 1 onder f AVG).  

Voor de verdere verwerking van gegevens met betrekking tot bepaalde telematicadiensten gelden 

aparte Privacy Verklaringen voor de betreffende dienst(en). 

Houdt er rekening mee dat we uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor andere doeleinden als 

wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften (bijv. 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 kunnen wij u, waar dat gepast is, aanvullende informatie verstrekken.  

4 Categorieën van Persoonsgegevens 

De gegevens die verzameld worden in verband met het KIA-profiel betreffen uw naam, uw e-

mailadres, uw geboortedatum, uw mobiele telefoonnummer, het wachtwoord, uw acceptatie van de 

Gebruikersvoorwaarden, verificatie PIN, Auto ID en activatiecode.  
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5 Ontvangers en Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens 

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. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden 
door 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. 

 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. 

De verwerker voor het KIA-profiel is Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 

Offenbach am Main, Duitsland. 

 Overheidsautoriteiten, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke instanties 

zijn, zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht. 

6 Grensoverschrijdende Gegevensdoorgiften 

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, 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 hierboven onder 2). 

7 Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden door ons en/of onze dienstverleners, bewaard voor zover dat 
noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen en 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 we 
uw persoonsgegevens niet langer hoeven 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 ons 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. Indien van toepassing, zullen alle andere 
persoonsgegevens in principe 5 jaar na de beëindiging van de respectievelijke contractuele relatie 
tussen u en ons verwijderd worden). 

8 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. 
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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. Om 
je rechten uit te oefenen neem dan contact met ons op zoals aangegeven onder 2 hierboven. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. 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 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. 
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