
Политика за поверителност — разработка и изпитване на изделие (обкръжение на 
автомобил) 

 
A. Обхват на политиката за поверителност 

Чрез настоящата политика за поверителност Ви уведомяваме относно обработката на личните 
Ви данни от страна на AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Германия 
(„ние“, „нас“, „нашите“ или Audi) във връзка с използването на изпитателен автомобил („пробно 
шофиране“) по обществени пътища. Audi използва тъй наречените изпитателни автомобили за 
разработка, изпитване и обезопасяване на изделията. Тези автомобили са оборудвани със 
сензори, измервателни устройства и видео измервателни технологии като върху купето им са 
поставени съответните обозначения. 

Пробното шофиране включва шофиране по време на процеса на разработка на автомобила, 
както и по време на изпитванията на безопасността, оценката на шофирането, оценката на 
статуса и одобрението. Това пробно шофиране ще се изпълнява и на обществени места. 

Можете да намерите обща информация за обработването на лични данни от страна на Audi на 
нашия сайт: 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или 
физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, 
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или 
непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за 
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, 
културната или социалната идентичност на това физическо лице. 

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични 
данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, 
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, 
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по 
който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или 
унищожаване. 

B. Обща информация 

I. Кой администрира обработването? 

Администраторът на дейностите по обработване по смисъла на чл. 4(7) ОРЗД, както е описан в 
раздел „В“ по-долу, е AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Германия. 

II. С кого мога да се свържа? 

Ако искате да предявите правата си за защита на личните си данни, използвайте начините за 
връзка, посочени на  

https://gdpr.audi.com/ 

На тази страница ще намерите по-нататъшна информация за това как можете да предявите 
правата си за защита на личните си данни. Можете да се свържете с нас и по пощата, като ни 
пишете на следния адрес: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germany 

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/


III. Данни за връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните 

Ако имате притеснения относно защитата на данните, можете да се свържете и с нашето 
фирмено длъжностно лице по защита на данните: 

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germany 

Имейл: datenschutz@audi.de 

IV. Какви права имам? 

В зависимост от Вашата юрисдикция, като субект на данни може да имате следните права за 
защита на личните данни: 

1. Достъп 

Имате правото да получите информация за съхраняваните в Audi данни, имащи отношение 
към Вас, както и за обхвата на обработването на данни и за преноса на данни, извършван 
от Audi, както и да получите копие на съхраняваните лични данни, свързани с Вас. 

2. Коригиране  

Имате право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне свързаните 
с Вас неточни лични данни, както и да допълни съхраняваните в Audi, свързани с Вас 
непълни лични данни. 

3. Изтриване 

Имате правото на изтриване на свързаните с Вас лични данни, които се съхраняват в Audi, 
без ненужно забавяне, ако са изпълнени законовите изисквания. 

Това може да стане по-конкретно, ако 

• личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани; 
• единственото правно основание за обработването им е било Вашето съгласие и Вие 

сте го оттеглили; 
• сте възразили срещу обработването им въз основа на правното основание за 

уравновесяване на интересите на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, и 
ние не можем да докажем, че съществуват преимуществени законови основания за 
обработването; 

• личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно или 
• личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазването на правно задължение. 

Ако сме споделили Вашите данни с трети страни, ние ще ги информираме за изтриването, 
доколкото това се изисква от закона. 

Имайте предвид, че Вашето право на изтриване е предмет на ограничения. Например ние 
не сме длъжни, нито ни е разрешено да изтриваме данни, които сме задължени да пазим 
до изтичането на законовия срок за запазване. Правото Ви на изтриване не важи и за данни, 
които са ни необходими за установяването, упражняването или защитата на правни 
претенции. 

4. Ограничения на обработването 

Имате правото, при определени условия, да получите ограничение на обработването (т.е. 
на маркирането на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на обработването им в 
бъдеще). Изискванията са:   

• точността на личните данни се оспорва и Audi трябва да провери тяхната точност; 

mailto:datenschutz@audi.de


• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, 
а вместо това изисквате използването им да бъде ограничено;  

• Audi вече не се нуждае от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги 
изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

• Вие сте възразили срещу обработването и се изчаква потвърждение дали законовите 
основания на Audi имат преимущество над Вашите. 

В случай че обработването бъде ограничено, тези данни ще бъдат маркирани по съответния 
начин и ще бъдат — с изключение на тяхното съхранение — обработвани само с Ваше 
съгласието или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или 
за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важен 
обществен интерес на Съюза или на държава членка. 

5. Преносимост на данните 

До степента, до която ние автоматично обработваме Вашите лични данни, предоставени ни 
въз основа на Вашето съгласие или на договор с Вас (включително трудовия Ви договор), 
Вие имате право да получите данните в структуриран, обичайно използван и машинно 
четим формат, както и да предадете тези данни към друг администратор, без да бъдете 
възпрепятствани от Audi. Имате и правото личните Ви данни да бъдат предадени директно 
от Audi на друг администратор, когато това е технически изпълнимо и при условие че това 
не ощетява правата и свободите на други лица. 

6. Възражение 

Ако обработваме Вашите лични данни въз основата на законни интереси или на 
обществения интерес, Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите 
лични данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Освен това имате и 
неограниченото право на възражение, ако обработваме Вашите данни за наши цели на 
директен маркетинг. Вижте отделната ни бележка в раздела „Информация за Вашето право 
на възражение“. 

В определени случаи ние също така Ви даваме, отвъд настройките за поверителност, 
допълнително неограничено право на възражение в обхвата на уравновесяването на 
интересите. Ние ще Ви уведомим за това във връзка със съответната функционалност или 
услуга. 

7. Оттегляне на съгласието  

Ако сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, можете да го оттеглите 
по всяко време. Имайте предвид, че оттеглянето е валидно само за в бъдеще. Не се засяга 
обработване, което е било извършено преди оттеглянето. 

8. Оплакване 

Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган по личните данни, ако 
смятате, че обработването на Вашите лични данни е незаконно. Правото да подадете жалба 
не засяга които и да било други административни или несъдебни средства за защита. 
Адресът на надзорния орган по личните данни за Audi е:  

[…] 

9. Информация за Вашето право на възражение  
a. Право на възражение на основания, свързани с конкретната Ви ситуация 

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, 
свързани с конкретната Ви ситуация. Предпоставката за това е обработването на 



данните да се извършва в обществен интерес или въз основа на уравновесяването на 
интересите. Това важи и за всяко профилиране. Дотолкова, доколкото обработваме 
личните Ви данни въз основа уравновесяване на интересите, ние като цяло приемаме, 
че могат да бъдат доказани убедителни законови основания, но разбира се, ще 
разгледаме всеки отделен случай. В случай на възражение няма повече да 
обработваме Вашите лични данни. 

Освен ако  

• не можем да докажем, че имаме убедителни законови основания да обработваме 
тези данни, които основания имат преимущество над Вашите интереси, права и 
свободи, или 

• Вашите лични данни се използват за установяването, упражняването или защитата 
на правни претенции. 

b. Възражение срещу обработването на Вашите данни за нашите цели на директен 
маркетинг 

Когато обработваме Вашите лични данни за целите на директен маркетинг, Вие имате 
право по всяко време да направите възражение срещу обработването на отнасящи се 
до Вас лични данни за този вид маркетинг; това включва и профилиране, доколкото то 
е свързано с директен маркетинг. Ако възразите срещу обработване за целите на 
директен маркетинг, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за тези 
цели.  

c. Възражение срещу обработването на Вашите данни с цел подобряване на 
изделията и общ анализ на клиентите 

Като част от уравновесяването на интересите ние Ви предоставяме отделното право на 
възражение по отношение на обработването на Вашите лични данни с цел 
подобряване на изделията и общ анализ на клиентите.  

Ако възразите срещу обработване с цел подобряване на изделията и/или общ анализ 
на клиентите, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за тези цели. 
Чисто статистическите оценки на агрегирани или по друг начин анонимни данни 
остават незасегнати от това.  

d. Упражняване на правото на възражение 

Възражението може да бъде направено във всякаква форма и за предпочитане следва 
да бъде адресирано до посочените в раздел „Б“ II данни за връзка. 

Имайте предвид, че реалните изображения на движението по обществените пътища, 
записани от камерите на изпитателните автомобили, ще се използват единствено за 
заснемане обкръжението на автомобила с цел засичане на препятствия и други 
участници в движението, както и за ефективно избягване на произшествия. Това е 
необходимо, за да бъде възможно (полу)автоматичното шофиране. Записите от 
изпитателните автомобили ще се използват за разработването на функционалности 
за готовите за продажба автомобили. Audi не може и не възнамерява да 
идентифицира никое от записаните лица и превозни средства. Ако изобщо е 
приложимо, Audi няма задължението да спазва горепосочените права за 
информация, корекция, изтриване, ограничаване на обработването, преноса на 
данни и възражения. Ако идентификацията е невъзможна, ние ще Ви предоставим 
доказателства. В такъв случай можете да предоставите на Audi допълнителна 
информация, която ще ни позволи да Ви идентифицираме (напр. подробности за 
външността и облеклото Ви към момента на направа на записа, мястото, дата и часа 



на контакт с изпитателния автомобил, регистрационния номер или поне типа и цвета 
на изпитателния автомобил). Ако с помощта на тази допълнителна информация 
успеем да Ви идентифицираме, ние, разбира се, ще спазим правата Ви в обхвата на 
нашите задължения по ОРЗД. 

V. Кои данни за какви цели обработваме и на какви правни основания? 

За целите на разработката на изделия, на изпитателния автомобил могат да бъдат монтирани 
множество сензори и измервателни устройства, които събират данни за състоянието на 
изпитателния автомобил и поведението му по време на шофиране. Тези данни могат да 
съдържат и Ваша лична информация. Тези лични данни включват: 

• изображения на обкръжението на автомобила (до 360°) и 
• регистрационни номера. 

 
(„данни“) 
 

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законовите си интереси изключително с 
цел разработка и изпитване, и за пробни цели, както и за мерки за осигуряване на качеството 
(необходими изпитвания на сигурността). Не е разрешена никаква друга употреба. 

Audi има законен интерес да разработва и опазва свързаните с безопасността функции на 
шофиране, като например системи за подпомагане на шофьора и напълно автоматично 
шофиране. Освен това ще се подобрят безопасността на изделията, автомобилите и движението 
по пътищата, а пътните инциденти ще намалеят. 

VI. Кой получава моите данни? 

В Audi Вашите данни се получават от онези лица, на които те са им необходими за изпълнение 
на нашите договорни законови задължения, както и за защита на законните ни интереси (напр. 
процеса на разработване на изделията в отдела ни по техническо развитие). Нашите доставчици 
на услуги (т.нар. обработващи личните данни), които ние използваме и ангажираме, също 
получават данни за тези цели. Като цяло ще споделяме Вашите лични данни с трети страни само 
ако това е необходимо за изпълнението на договора, ако ние или третата страна има законен 
интерес в разкриването им или ако Вие сте дали съгласие за това. Освен това данните могат да 
бъдат споделяни с трети страни (включително разследващи органи или органи за сигурност) до 
степента, до която това се изисква от нас по закон или от влезли в законна сила регулаторни или 
съдебни разпоредби. В следващия раздел са включени подробности за категориите 
обработващи личните данни, които използваме, и другите получатели на лични данни. Поради 
обема и сложността на обработването на данни от страна на Audi е невъзможно в настоящата 
политика за поверителност да изброим всеки един получател на личните Ви данни, затова се 
посочват само общите категории на получателите. 

1. Обработващи личните данни 

Доставчиците на услуги, които се използват от Audi и действат от негово име (т.нар. 
обработващи лични данни) може да получават данни за следните цели. Ние използваме 
следните категории обработващи лични данни за предоставянето на конкретни услуги, 
които ни помагат при изпълнението на нашите търговски дейности. По-конкретно, те 
включват предприятия от следните категории:  

• дружества от „Фолскваген Груп“, които предоставят услуги (напр. ИТ услуги) за Audi (VW 
AG), 

• доставчици на услуги по архивиране, 



• доставчици на хостинг услуги, 
• доставчици на ИТ услуги и. 

2. Трети страни 

Ние пренасяме Вашите лични данни до следните получатели или категории получатели, 
като всеки от тях участва в разработката на изделията и в оценяването на изпитванията и 
играе ролята на обработващ лични данни съгласно приложимото законодателство за 
защита на личните данни: 

• дружества в „Ауди Груп“,  
• дружества във „Фолксваген Груп“, 
• партньори за разработване, 
• университети, 
• властите, в своята област на отговорност (напр. данъчни органи, полиция, прокурорски 

служби) и  
• съдилища. 

С удоволствие ще Ви предоставим по-нататъшна информация за получателите във връзка с 
отделните пробни шофирания. Използвайте данните за връзка по-долу за запитвания. 

3. Пренасят ли се данните в трети страни? 

В някои случаи личните данни може да бъдат пренесени в страна извън Европейския съюз 
или извън Европейската икономическа общност (т.нар. трета страна). Ако получателят се 
намира в трета страна, данните може да бъдат пренесени в страна, в която може да не 
съществува адекватно ниво на защита на данните, т.е. ниво, сравнимо с това в ЕС. 

За пренос на данни в трети страни, в които не съществува адекватно ниво на защита на 
данните, ние гарантираме, че преди оповестяването им получателят разполага с адекватно 
ниво на защита на данните (напр. решение за адекватност от Европейската комисия или 
споразумение с получателя за т.нар. стандартни договорни клаузи на ЕС) или сме получили 
Вашето изрично съгласие. 

Можете да получите от нас екземпляр на конкретните приложими или договорени правила 
за гарантиране на адекватно ниво на защита на данните. Използвайте информацията за 
връзка в раздел „Б“ на настоящата политика за поверителност за тази цел. 

Когато това е уместно, в настоящия раздел се предоставят подробности за преноса на данни 
до трети страни или такива могат да бъдат намерени на следната връзка. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Колко дълго ще се съхраняват моите данни? 

Събраните в хода на използването на изпитателния автомобил данни ще се съхраняват колкото 
е необходимо за изпитателни и пробни цели.  

След постигане на тези цели Вашите данни ще бъдат изтрити. В някои случаи може да бъде 
необходимо данните да бъдат запазени отвъд този период от време с оглед осигуряване на 
качеството, включително дългосрочни наблюдения и цели на разработването (продуктова 
документация и водене на регистри). Освен това данните ще бъдат пазени, ако Audi има 
законовото задължение да ги архивира, ако по-нататъшното им обработване служи за 
отстояването, упражняването и защитата на правни искове или ако това е необходимо за 
осъществяването на научноизследователски цели. 

*** 
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