Privacyverklaring – Hyundai BlueLink Account

Om u alle functionaliteiten te kunnen leveren die horen bij het Hyundai BlueLink Account, is
Hyundai genoodzaakt bepaalde gegevens te verwerken.

1.

Verwerkingsverantwoordelijke
Hyundai Motor Nederland B.V., een Nederlands juridische entiteit ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 61506230 met officieel bedrijfsadres Hub van Doorneweg 14
te Sassenheim, hierna te noemen ‘Hyundai’’, ‘we/wij’, of ‘ons’, is verantwoordelijk voor de
verwerking van alle persoonsgegevens zoals hieronder uitgelegd.

2.

Contactgegevens
Hebt u vragen over of in verband met deze Privacyverklaring of wilt u een klacht indienen over
onze behandeling van uw persoonsgegevens of wilt u uw rechten uitoefenen (zie Paragraaf 8
hieronder), neem dan contact met ons op met behulp van bovenstaande contactgegevens of:
Hyundai Motor Nederland
E-mailadres: legal@hyundai-motor.nl
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
E-mailadres : legal@hyundai-motor.nl
Postadres:
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim (t.a.v. Data Protection Officer)

3.

Doel en rechtsgrondslag van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aanlevert in verband met de registratie van uw
BlueLink Account en het verdere gebruik van uw account binnen de BlueLink-applicatie die u
hebt gedownload in de betreffende app store.
Onze verwerking heeft als doel uw BlueLink Account te beheren (van het inloggen via de
BlueLink-applicatie tot de mogelijke beëindiging van het BlueLink Account) om u alle functies
van het BlueLink Account te kunnen leveren, om u gegarandeerd toegang te bieden tot onze
diensten waarvoor een BlueLink Account vereist is en om u in kennis te stellen van updates
van het BlueLink Account.
De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is het feit dat deze
verwerking vereist is voor de vervulling van ons contract met u met betrekking tot het BlueLink
Account (Art. 6 (1) b) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).
Alle verdere gegevensverwerking met betrekking tot bepaalde telematicadiensten en hiermee
verbonden persoonsgegevens (zoals bepaalde VIN- of voertuiggebruik-gerelateerde
gegevens) is onderworpen aan afzonderlijke Privacyverklaringen voor de betreffende
dienst(en).
Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiertoe verplicht zijn
op basis van wettelijke vereisten (zoals overdracht aan rechtbanken of openbaar ministeries),
als u hebt ingestemd met de betreffende verwerking of als de verwerking anderszins wettig is
volgens de toepasselijke wetgeving. Indien verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt,
kunnen wij u aanvullende informatie verstrekken.

4.

Categorieën persoonsgegevens
De gegevens die worden verzameld in verband met het BlueLink Account bevatten uw naam,
uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw mobiele telefoonnummer, het wachtwoord, het feit dat
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u akkoord bent gegaan met de Gebruiksvoorwaarden, de verificatie-PIN, de auto-ID en de
activeringscode.
5.

Ontvangers en categorieën ontvangers van persoonsgegevens
Alle toegang tot de gegevens in uw persoonlijke BlueLink Account is beperkt tot de personen
die deze gegevens moeten kennen om hun functieverantwoordelijkheden te kunnen vervullen.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de betreffende doeleinden worden overgedragen aan de
ontvangers en categorieën ontvangers die hieronder worden vermeld en kunnen worden
verwerkt door de ontvangers voor de betreffende doeleinden:


Derden – Gelieerde of niet-gelieerde organen, anders dan wij, die alleen of gezamenlijk
met anderen de doeleinden en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens
bepalen.



Gegevensverwerkers – Bepaalde derden, al dan niet gelieerd, kunnen uw
persoonsgegevens ontvangen om deze gegevens namens Hyundai te verwerken volgens
passende instructies zoals die nodig zijn voor de betreffende verwerkingsdoeleinden. De
gegevensverwerkers worden onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in te voeren om de
persoonsgegevens te beschermen, en om de persoonsgegevens alleen te verwerken
volgens de instructies.
De gegevensverwerkers voor het BlueLink Account zijn Hyundai Autoever Europe,
Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main (Duitsland) en Hyundai MnSoft,
Mergenthalerallee 79-81, 65760 Eschborn (Duitsland).



6.

Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die openbare
organen zijn zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten
Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zijn gevestigd of kunnen relevante
bedrijfsactiviteiten hebben buiten uw land en de EU/EER, zoals in de Republiek Korea, waar
de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau biedt dan de
wetgeving van uw jurisdictie en met betrekking waartoe geen adequaatheidsbesluit door de
Europese Commissie bestaat. Zodra gegevens naar het buitenland zijn overgedragen,
informeren wij u afzonderlijk voor zover dit noodzakelijk is volgens de toepasselijke wetgeving.
Met betrekking tot gegevensoverdrachten naar dergelijke ontvangers buiten de EU/EER
bieden wij passende waarborgen, met name door overeenkomsten voor
gegevensoverdrachten aan te gaan met ontvangers die zijn aangenomen door de Europese
Commissie (bijvoorbeeld Modelcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) of door
andere maatregelen te treffen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.
Een kopie van de betreffende maatregelen die wij hebben genomen is beschikbaar via onze
functionaris voor gegevensbescherming (zie Paragraaf 2 hierboven).

7.

Opslagperiode
Uw persoonsgegevens worden door ons en/of onze dienstverleners opgeslagen uitsluitend
voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van onze verplichtingen en uitsluitend
gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de persoonsgegevens
worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken,
wissen wij deze uit onze systemen en/of archieven en/of ondernemen wij stappen om deze
naar behoren te anonimiseren zodat u op grond van deze gegevens niet langer kunt worden
geïdentificeerd (tenzij wij uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of
reglementaire verplichtingen die ons zijn opgelegd. Bijvoorbeeld persoonsgegevens die zijn
opgenomen in contracten, communicatie en zakelijke brieven kunnen worden onderworpen
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aan wettelijke verplichtingen inzake de bewaring, volgens welke de gegevens maximaal 10
jaar lang bewaard moeten worden. Indien van toepassing worden alle andere
persoonsgegevens in principe 5 jaar na de beëindiging van de betreffende gerelateerde
contractuele relatie tussen u en ons, indien van toepassing, verwijderd.
8.

Uw rechten
Als u hebt verklaard in te stemmen met activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens,
kunt u deze instemming op elk moment met rechtskracht voor de toekomst intrekken. Een
dergelijke intrekking heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan
de intrekking van de instemming.
Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om te
verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, verzoeken om rectificatie van uw
persoonsgegevens, verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens, verzoeken om de
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken om de
overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat voornoemde rechten kunnen worden beperkt
volgens de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit die toezicht houdt op
de gegevensbescherming. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen
zoals beschreven in Paragraaf 2 hierboven.
8.1

Recht op inzage: U kunt het recht hebben van ons de bevestiging te verkrijgen of
er wel of niet persoonsgegevens die u betreffen worden verwerkt, en, indien dit het
geval is, om te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens. De inzage-informatie
bevat – onder andere – de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de
betreffende persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie
de persoonsgegevens zijn of worden openbaar gemaakt. Dit is echter geen absoluut
recht en de belangen van andere individuen kunnen uw recht op inzage beperken.
U kunt het recht hebben een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die
worden verwerkt. Voor verdere kopieën die door u worden aangevraagd kunnen
wij u een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten.

8.2

Recht op rectificatie: U kunt het recht hebben van ons de rectificatie te verkrijgen
van onnauwkeurige persoonsgegevens die u betreffen. Afhankelijk van de
doeleinden van de verwerking kunt u het recht hebben om onvolledige
persoonsgegevens te laten aanvullen, ook door middel van het leveren van een
aanvullende verklaring.

8.3

Recht op wissen van gegevens (‘recht op vergetelheid’): Onder bepaalde
omstandigheden kunt u het recht hebben om persoonsgegevens die u betreffen door
ons te laten wissen en kunnen wij verplicht zijn om dergelijke persoonsgegevens te
wissen.

8.4

Recht op beperking van verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het
recht hebben de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te laten beperken.
In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze door ons
alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.

8.5

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden
kunt u het recht hebben de persoonsgegevens die u betreffen en die u ons hebt
geleverd, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en
machineleesbare vorm en kunt u het recht hebben deze gegevens over te dragen
aan een andere entiteit zonder belemmering van onze kant.

8.6

Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om
op gronden die zijn gerelateerd aan uw specifieke situatie bezwaar te maken en
kunnen wij worden gevraagd uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Als
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uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden hebt u
bovendien het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen verwerking van de
u betreffende persoonsgegevens voor deze marketing, inclusief de profilering voor
zover deze gerelateerd is aan deze direct marketing. In dit geval worden uw
persoonsgegevens door ons niet langer verwerkt voor die doeleinden.
9.

Geen verplichting om gegevens aan te leveren
Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens aan te leveren. Als u
geen persoonsgegevens aanlevert, kunt u zich niet registreren voor een BlueLink Account.
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