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Erwin Hymer Group SE (jäljempänä "EHG" tai "me") otamme henkilötietojenne suojan erittäin 

vakavasti. Yksityisyytenne on meille tärkeä asia.  

 

a) ajoneuvon sisältämän SCU:n toiminnot yhdistettyjen komponenttien ohjausta varten,  

b) siihen kuuluvan pilvipalvelun (jäljempänä: "System Control Cloud" tai lyhyesti "pilvipalvelu") 

ja 

c) ohjelmistosovelluksen/sovelluksen (jäljempänä: "System Control App" tai lyhyesti 

"sovellus"). 

Nämä tietosuojailmoitukset ovat voimassa myös System Control -käyttöehtojen yhteydessä 

(jäljempänä "käyttöehdot"). System Control App -sovellusta varten käyttäjä saa asennuksen 

yhteydessä erilliset tietosuojailmoitukset. 

 

Henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen tarkoittamalla tavalla ovat kaikki tiedot, jotka ovat 

yhteydessä teihin System Control -palvelun käyttäjänä. 

Näissä tietosuojailmoituksissa käytettävät käsitteet on ymmärrettävä GDPR-asetuksen artiklassa 4 

määritellyllä tavalla. 

Käsitteitä "vastuullinen taho" ja "vastuullinen" käytetään synonyymeinä. 

 

Käyttöehtojen kohdan 16.2 mukaisesti System Control -palvelu on käytettävissä Erwin Hymer Group 

SE  

-ryhmän merkeille/yrityksille, jos ne on varustettu System Control Unit -yksiköllä. Sovelluksen ja 
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pilvipalvelun tarkka nimitys riippuu kunkin ajoneuvon merkistä/yrityksestä käyttöehtojen tuoreimman 

version kohdan 16.2 mukaan. 
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- sopimuksen solmimisen yhteydessä; 

- lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämistä tai sellaisen lakisääteisen luovutusvelvoitteen 

noudattamista varten, jonka mukaan meillä on velvollisuus antaa, ilmoittaa tai luovuttaa tietoja, 

tai tietojen luovuttaminen on yleisen edun mukaista  

- sikäli kun ulkoiset palveluyritykset käsittelevät tietoja toimeksiannostamme käsittelijöinä tai 

toiminnan suorittajina (esim. tietokeskukset, tietojenkäsittely-/IT-sovellusten tuki/huolto, 

puhelinkeskuspalvelut, asiakashallinta, laskutus, painatus tai tietojen hävittämisestä 

huolehtivat yritykset, kuriiripalvelut, logistiikka);  

- oikeutetun etumme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun perusteella mainittujen 

tarkoitusten puitteissa (esim. viranomaisille, luottotietopalveluille, perintään, asianajajille, 

tuomioistuimille, asiantuntijoille, elimille ja valvontaviranomaisille);  

- jos olette myöntäneet meille luvan tietojen välittämiseen kolmansille osapuolille.  
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Peruuttaminen:  Eräät tietojenkäsittelytoimet ovat mahdollisia vain 

asianomaisten henkilöiden nimenomaisella suostumuksella. 

Teillä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa antamanne 

suostumus. Tähän riittää vapaamuotoinen ilmoitus tai 
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sähköposti osoitteeseemme 

privacy@erwinhymergroup.com. Peruuttaminen ei vaikuta 

ennen peruuttamista suoritetun tietojenkäsittelyn 

laillisuuteen. 

 

Meitä koskevan toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydätte osoitteesta: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg  

[Baden-Württembergin osavaltion tietosuoja- ja tiedonvälitysvaltuutettu] 

Königstrasse 10 a 

70173 Stuttgart 

Puh.: 0711/615541-0 

Faksi: 0711/615541-15 

S-posti: poststelle@lfdi.bwl.de 

 

Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä tietosuojailmoituksia käyttöehtojemme 

muuttuessa ja voimassa olevia tietosuojamääräyksiä noudattaen, jotta ne vastaavat 

lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 
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