
O službě NEXTFLEET 
NEXTFLEET je grafické uživatelské rozhraní, které používají poskytovatelé služeb v automobilovém 

průmyslu (organizace, které poskytují služby v automobilovém průmyslu, např. pronájem vozů, 

údržba vozidel, leasing atd.), s nimiž má společnost Webfleet Solutions uzavřené smlouvy na 

shromažďování údajů z vozidel v jejich vozovém parku. Tyto smlouvy obsahují ustanovení, která 

zajišťují řádné shromažďování údajů z těchto vozidel a chrání je při používání.  

 

Ve vozidle musí být výrobcem vozidla nainstalováno zařízení Webfleet Solutions LINK nebo 

telematická palubní jednotka, dále jen „zařízení“, a musí být aktivní. Toto zařízení odesílá údaje do 

platformy služeb společnosti Webfleet Solutions Telematics, která je předává do uživatelského 

rozhraní NEXTFLEET. Zařízení v častých intervalech shromažďuje údaje z vozidla pro účely 

sestavování hlášení a nabízí přehledy informací o vozidle, jako je počet najetých kilometrů, potřeba 

provedení servisu, nehody a technický stav.  

 

V několika málo konkrétních situacích mohou být data o poloze vozidla shromažďována za účelem 

poskytnutí podpory řidiči. V případě lokalizace daného vozidla je vždy informován správce vozového 

parku, který musí udělit souhlas jménem zákazníka. Data o poloze jsou získávána ze snímače GPS 

v zařízení.  

 

Všechny údaje o vozidle doplňuje časové razítko, aby bylo možné všechny události a hlášení spojit 

s konkrétním datem a časem. Aby mohla služba NEXTFLEET provést vizualizaci údajů o vozidle, 

odesílají se tyto údaje na servery Webfleet Solutions pomocí datového připojení zařízení. Tato data 

uchovává společnost Webfleet Solutions ve spojení s účtem, který patří správci vozového parku. 

Správce vozového parku je organizace, která vlastní vozidlo nebo podporuje jeho užívání, zpravidla 

jde o leasingovou společnost, dovozce automobilů, prodejce nebo výrobce.  

 

Data, která ve vozidle shromažďuje služba NEXTFLEET a zařízení 

Zařízení nainstalované ve vozidle a služba NEXTFLEET shromažďují tyto informace: 

• datum a čas, 

• informace umožňující identifikaci vozidla a samotného zařízení, 

• informace vztahující se k vašemu vozidlu a jeho výkonu: počitadlo kilometrů, napětí a stav 

baterie, spotřeba paliva, množství paliva, zrychlení při nárazu v případě nehod, nutná údržba 

a technické stavové zprávy zveřejněné interními diagnostickými systémy vozidla, 

• informace používané k diagnostickým účelům: verze softwaru, typy zařízení, odpojení od sítě 

a chybové protokoly, 



• informace, jako je poloha a směr vozidla, které jsou shromažďovány a které lze použít pouze 

v případě poruchy, nehody nebo krádeže. 

 

 

Jak se používají shromážděné údaje 

Správce vozového parku stanoví účely, k nimž budou shromážděná data z vozidla použita, kdo 

k nim bude mít přístup a po jak dlouhou dobu budou uchovávána. Pro více informací o tom, jaké 

údaje jsou shromažďovány a k jakým účelům, se obraťte na svého správce vozového parku.  

 

 

Jak často jsou data shromažďována 

Zařízení automaticky odesílá shromážděná data společnosti Webfleet Solutions. Dochází k tomu 

často, zpravidla každou minutu.  

 

Jak se uchovávají shromážděná data 

K účtu, který se používá k uložení dat na servery společnosti Webfleet Solutions, mají přístup pouze 

vyškolené oprávněné osoby, které jsou seznámeny se všemi platnými předpisy týkajícími se 

ochrany soukromí. Tento účet poskytuje přístup k datům uloženým na serverech Webfleet Solutions. 

Informace se na tomto účtu uchovávají po dobu existence daného účtu, nebo dokud se správce 

vozového parku nerozhodne tato data přestat uchovávat v souladu s pravidly pro uchovávání dat, 

která stanoví služba NEXTFLEET. Informace o tom, jak jsou údaje ukládány a po jak dlouhou dobu 

jsou shromažďovaná data uchovávána, si můžete vyžádat od svého správce vozového parku. 

 

Jak jsou shromážděná data zabezpečena 

Shromážděné informace jsou uloženy v EU a podléhají evropským zákonům o ochraně údajů. 

Společnost Webfleet Solutions používá bezpečnostní postupy založené na oborových standardech, 

včetně technologií jako pseudoanonymizace, hashing a šifrování pro ochranu shromážděných dat 

před neoprávněným přístupem, když jsou uchovávána, odesílána a získávána ze zařízení Webfleet 

Solutions a serverů Webfleet Solutions.  

 

Společnost Webfleet Solutions neposkytne přístup třetím stranám ke shromážděným informacím, 

ani je nepoužije za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu 

soudního procesu. 

 

Jiní řidiči vozidla 



Pokud je vozidlo vybavené zařízením sdíleno mezi několika řidiči, je vlastník smlouvy povinen tyto 

řidiče informovat o tom, že dochází ke shromažďování údaje o vozidle a že správce vozového parku 

má přístup k hlášením o těchto informacích. 

 

Způsoby použití dat o poloze 

Data o poloze jsou shromažďována pouze v souvislosti s konkrétní událostí, která tyto informace 

vyžaduje. Mezi tyto konkrétní události patří potenciální nehoda, jejímž účastníkem vozidlo mohlo být, 

porouchané vozidlo, ukradené a/nebo ztracené vozidlo. Data o poloze jsou shromažďována pouze 

v takovém rozsahu, v jakém si jejich poskytnutí pro příslušné vozidlo daný správce vozového parku 

výslovně vyžádal a poskytl nezbytný souhlas s poskytnutím takových dat jménem zákazníka. 

Správce vozového parku používá data o poloze k tomu, aby pomohl řidičům, umožnil opravu vozidla 

v preferovaném autoservisu nebo aby mohl provést rekonstrukci událostí, které vedly k nehodě. 

 

 

Kontaktování společnosti Webfleet Solutions 

Pokud se domníváte, že shromažďované informace nejsou používány k zamýšleným účelům, nebo 

máte-li nějaké otázky nebo požadavky, obraťte se na svého správce vozového parku / kontaktní 

osobu.  

 

Na písemnou žádost může společnost Webfleet Solutions poskytnout data, která shromáždí 

z daného vozidla. Na vyžádání přestane společnost Webfleet Solutions data shromažďovat 

a všechna data, která shromáždí nebo již dříve shromáždila, smaže ze svých serverů. Pro vyřízení 

některých z takových požadavků může být nezbytné ověření totožnosti žádající osoby správcem 

vozového parku. Je nutné zmínit, že shromažďování dat a smazání historických dat může být 

v rozporu se smlouvami, které byly uzavřeny s vlastníkem smlouvy, a takový krok s sebou může 

nést finanční důsledky pro vlastníka smlouvy. Pro informace o zadání výše uvedeného požadavku 

se obraťte na správce vozového parku.  

 

V případě potřeby můžete v této věci kontaktovat společnost Webfleet Solutions na této adrese:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Firemní zabezpečení a ochrana soukromí  

De Ruijterkade 154  

1011 AC Amsterdam  

Nizozemsko 

 



Pokud se domníváte, že jiné strany mimo společnost Webfleet Solutions nepoužívají shromážděné 

údaje pro zamýšlený účel nebo tak, jak je uvedeno výše, obraťte se přímo na tyto strany. 


